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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/9/6 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,314,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,249,0004,109,000جدید

2,220,0002,178,000نیم سکه

1,424,0001,379,000ربع سکه

859,000849,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,861,2001,813,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18430,100419,600 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24573,500558,100 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

اخبار اصفهان
گــــــزارش

روایتی از سردرگمی مشتریان تا خسارت کسب و کارهای مجازی؛   

قطعی اینترنت ؛ قحطی کسب وکار
اگرچه هفته گذشته تصمیم قطعی سراسری اینترنت از سوی 

شورای امنیت ملی و بنا بر مصلحت کشور گرفته شد تا 
اغتشاشگران برای اقدامات مخرب خود جوالن پیدا 

نکنند، اما در این میان برخی اقشار جامعه که کسب 
و کارشان وابسته به اینترنت بود با غافلگیری از این 

ناحیه، دچار آسیب شدند.
گفته می شــود که حدود ۲۰۰ هزار فروشنده یا بیشتر در 
بستر شبکه های اجتماعی کل کشور فعالیت دارند که به...

درشهر

از ابتدای سال تاکنون انجام گرفت؛

شناسایی سوخت قاچاق به ارزش 19۶9 میلیارد ریال در گمرکات اصفهان
مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان از 
شناســایی یکهزار و 9۶9 میلیارد ریال 
محموله قاچاق با مشــابهت 70 تا 100 
درصدی با بنزین و نفت سفید و تحویل 

آن به شرکت ملی نفت خبر داد.

رسول کوهســتانی پزوه در نشست خبری با 
موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مواد مخدر، 
اظهار کرد: در هشت ماه ابتدایی امسال، ۸۱۱ 
پرونده به ظن قاچاق توســط ســازمان های 
کاشــف در این گمرک به ارزش ۵۲۳ میلیارد 
ریال تشکیل شده اســت که از این تعداد ۹۵ 
فقره برائت و ۱۶۹ فقره محکومیت و مابقی در 
جریان رسیدگی است که عمده اقالم مکشوفه 
نیز شامل ماینر، موتور سیکلت، لودر، پارچه، 
 لوازم یدکی الســتیک، مواد غذایــی و کاغذ

 بوده است.
وی با اشــاره به اینکه گمــرک اصفهان یکی 
از گمرکات مجــاز به صادرات فــرآورده ها و 
مشتقات نفتی است، گفت:  درهمین راستا یکی 
از مهمترین پرونده های تشــکیل شده در ماه 
گذشته، پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت 

)مافیایی( است.
مدیر کل گمرکات استان اصفهان تصریح کرد: 
یک شــرکت ظاهرا تولیدی با اخذ مجوزهای 
قانونی از سال ۱۳۹۵ اقدام به صادرات مشتقات 
نفتی تحت عنوان هیدروکربن سبک و سنگین 
کرده است. این شــرکت در آن سال ۶۶ فقره 
اظهارنامه صادراتی داشته که بر اساس نتایج 
حاصل از آزمون بدون مشکل بوده است.  همین 
شرکت در سال ۱۳۹۶ نیز ۱۲۱ فقره اظهارنامه 
صادراتی تحــت عنوان هیدروکربن ســبک 
و ســنگین داشــته که تنها ۱۴ فقره مشمول 

پرداخت مابه التفاوت شده است.
کوهســتانی در ســال گذشــته ۱۴۳ فقره 
اظهارنامه و در سال ۹۸ نیز ۵۲ فقره اظهارنامه 

صادراتی توسط این شرکت اعالم شده که تنها 
۴۱ مورد بدون مشــکل شناسایی شده است. 
ضمن اینکه از ۱۵۴ فقره اظهارنامه که به دست 
گمرک رســیده تاکنون نتایج آزمون ها بیش 
از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مشــابهت محموله های 
صادراتی با بنزین، نفت سفید و گازوئیل داشته 
است. آخرین محموله این شرکت نیز شامل ۲۲ 
تانکر بوده که بــا هماهنگی واحدهای نظارتی 
توقیف و از آنجا که این محموله بین ۷۰ تا ۱۰۰ 
درصد با بنزین و نفت سفید مشابهت داشت، به 

شرکت ملی نفت تحویل شده است. 
وی افزود: در ایــن خصوص پرونــده قاچاق 
تشکیل و به دلیل ســازمان یافته بودن قاچاق 
فرآورده های نفتی، پرونده به دادســرا ارسال 

شده است.
مدیر کل گمرکات استان اصفهان تصریح کرد: 
در این ۱۰۰ فقره، ۱۹ میلیون و ۳۵ هزار و ۲۲۱ 
کیلوگرم نفت سفید به ارزش ۱۱ میلیون دالر و 
۸۲ هزار و ۸۷۶ دالر، شش میلیون و ۲۰۶ هزار 
و ۴۲۳ کیلوگرم  بنزین به ازرش سه میلیون و 
۸۳۵ هــزار و ۹۰۲ دالر و چهار میلیون و ۳۰۴ 
هزار و ۸۸۳ کیلوگرم نفت گاز به ارزش بالغ بر 
دو میلیون و ۳۵۸ هزار و ۳۰۱ دالر شناسایی 
شده است. ارزش ریالی کل محموله کشف شده 

نیز برابر با یک هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال است.

کوهستانی درباره میزان کشفیات مواد مخدر در 
گمرک نیز گفت: با هوشیاری ماموران گمرک 
و با استفاده از دســتگاه ایکس ری و با ارزیابی 
فیزیکی در گمرک امانات پستی در جاسازی 
۷۹ بسته لواشــک ارســالی به آلمان، مقدار 
۵۵۷ شــیره تریاک و مقدار ۷۶۰ گرم تریاک 
از جاسازی سه بسته گز ارســالی به استرالیا 
کشف، پرونده تشــکیل و به مراجع ذی ربط 

ارسال شده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
اداره کل موظف به اجــرای حدود ۵۰ قانون و 
کنوانسیون بوده و در همین راستا با بیش از ۱۸ 
وزارتخانه و دستگاه دولتی ارتباط و تعامل دارد. 
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان اصفهان 
و قرار گرفتن آن در شاهراه حیاتی در کریدور 
شــمال و جنوب و همچنین گرایش به قاچاق 
کاال، مبارزه با قاچاق در این اســتان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان افزود: در 
همین راستا، گمرک در دو گلوگاه شهید شرافت 
نایین و شهید امامی شهرضا دارای نمایندگانی 
جهت بررســی اســتاد و کنتــرل کاالهای 
وارداتی و عبوری از اســتان اصفهان اســت و 
 در این خصوص همکاری تنگاتنگی با نیروی

 انتظامی دارد.

یک پزشــک متخصص داخلی 
در این ارتباط گفت: آلودگی هوا 
در سیســتم های مختلف بدن 
اعم از پوست، دستگاه گوارش، 
سیستم ایمنی و سیستم ریوی، 
تنفســی همچنین سیســتم 
تولیــد مثل اثــر گذاشــته و 
 بیماری های مختلفی را در این بخش ها ایجاد 

می کند.
رضا ترحمی افزود: در این میــان ریه یکی از 
اعضای حســاس و بــه نوعی فیلتــر بدن به 
شمار می آید که مســوولیت تبادل اکسیژن و 
دی اکسیدکربن را عهده دار است و اگر به دالیلی 
اکســیژن محیطی کاهش یابد و یا بافت ریه 
دچار بیماری شود، تبادل اکسیژن و دی اکسید 
کربن انجام نمی گیرد و فــرد دچار عوارضی 
خواهد شد که هرچه سن افراد کم باشد و یا فرد 
سالمند باشد، این عوارض بیشتر بوده و در واقع 

مشکالت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به تاثیر آالینده ها بر روی خانم های 
باردار گفت: آلودگی هــوا بر روی جنین تأثیر 
گذاشته و رشد آن را با اختالل همراه می کند، 
ضمن اینکه احتمال وجود جهش در سیستم 

کروموزومی جنین وجود دارد.
این پزشــک متخصص بیان کرد: آلودگی هوا 
زمانی که از راه بینی وارد سیســتم تنفســی 
می شود می تواند بیماری هایی مانند سینوزیت، 
عفونت ریه، برونشــیت و ذات الریه را در بدن 

ایجاد کند.
وی همچنین تاثیــر آلودگی هــوا را بر بروز 
بیماری های شــدید تنفســی مانند آســم و 
همچنین بیماری های بدخیم دیگری همانند 

سرطان را بسیار جدی دانست.
وی یادآور شد: در شرایط که آلودگی اصفهان 
شدت بیشتری دارد باید اطالع رسانی مطلوبی 
از سوی رسانه ها به شهروندان انجام شود تا همه 
بدانند با رعایت نکات بهداشتی دچار مشکالت 

جسمی حادی نشوند.

 آلودگی هوا بر رشــد و هوش کودکان 
بسیار تاثیرگذار است

یک پزشــک متخصص اطفال تاثیر آلودگی 
هوا را بر رشد جسمی و هوشی کودکان بسیار 

تاثیرگذار و غیرقابل جبران دانست.
مرضیه گلشــاهی افزود: آلودگی هوا موجب 
کاهش و توقف رشــد جســمی، پایین آمدن 

ضریب هوشی و تمرکز کودکان می شود.
وی با اشاره به اینکه در شهرهای آلوده احتمال 
ابتال به عفونت های تنفسی همچون آنفلوآنزا و 
ذات الریه ۲ برابر اســت گفت: با توجه به اینکه 
ویروس های  سرماخوردگی و آنفلوآنزا در این 
فصل بسیار شایع است آلودگی هوا فضایی را 
برای انتشار سریع این ویروس ها فراهم می کند 
و کودکان بیشتر از بزررگساالن در معرض ابتال 

به این بیماری ها قرار می گیرند.
این پزشک متخصص یادآور شد: در کودکان 
به دلیل اینکه سیســتم ریوی آنها کاماًل رشد 
نکرده آلودگی هوا بیشتر سبب آسیب به آنها 

می شود.
وی تصریح کرد: در کودکان افزایش ســطح 
هموگلوبین به طور طبیعی باالتر از سایر افراد 
است ولی در روزهای آلوده این حالت تشدید 
پیدا کرده و در واقع اکسیژن رسانی نامناسب 
در بدن کودک سبب سیانوز می شود و کبودی 
پوست و تنگی نفس را برای کودکان به همراه 
خواهد داشت. گلشاهی به شهروندان توصیه 
کرد کــه در روزهای آلوده همه افــراد به ویژه 
کودکان و سالمندان و سایر گروه های پرخطر از 
تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

وی، نوشیدن آب به اندازه کافی، شست  و شوی 
دست و صورت و مرطوب نگه داشتن منزل و 
محیط کار را از دیگر الزامات زمان آلودگی هوا 

عنوان کرد.
این پزشــک متخصص تاکید کــرد که مواد 
خوراکی پرفایده و ســالم مانند شــیر، میوه و 

سبزیجات بیشتر استفاده شود و مصرف تنقالت 
کم ارزش مثل چیپس و پفک و نوشــابه های 

گازدار، بطور کامل حذف شود.
آلودگی هــوا یکــی از چالش های اساســی 
کالن شهر اصفهان و ســایر شهرهای صنعتی 
و بزرگ این استان است و با وجود تاکید همه 
مردم، مسئوالن و کارشناســان برای رفع آن، 
همچنان این مصیبت دامنگیر این خطه بوده 
و این روزها نیز شدت آن افزایش قابل توجهی 

یافته است.
درحالی که مســئوالن از اقدام هــای عاجل 
برای کاهش میزان آالینده ها خبر می دهند، 
گفته های دیگری حاکی از مرگ و میر منتسب 
به آلودگی هوا و افزایش تعداد بیماران در این 

روزهاست.
به گفته معــاون تحقیقات و فنــاوری وزارت 
بهداشت، مطالعه انجام شــده در مورد تبعات 
آلودگی هوا در هفت شــهر بزرگ ایران نشان 
می دهد که ساالنه ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر در این 
شــهرها جان خود را بر اثر آلودگی از دســت 
می دهند که این تعداد کشته شده ، برابر با تلفات 
زلزله بم است. رضا ملک زاده افزود: برخی از این 
افراد در معرض بیماری هایی مانند سکته قلبی 
و سرطان قرار داشتند اما به دلیل آلودگی هوا 

چند سال زودتر فوت کردند.
وی با اشــاره به اینکه این تعداد فوتی، حدود 
هشــت درصد مرگ و میرها در کشور است، 
گفت: عالوه بر جان باختن ســاالنه حدود ۳۰ 
هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا، حدود ۱۵۰ هزار 
نفر در مراکز درمانی، بستری می شوند که این 
موضوع هزینه های زیادی به خانواده ها و نظام 

سالمت تحمیل می کند.

هشدار پزشکان از پیامد آلودگی اصفهان بر سالمت مردم

در شرایط که آلودگی 
اصفهان شدت 

بیشتری دارد باید 
اطالع رسانی مطلوبی 

از سوی رسانه ها به 
شهروندان انجام شود 
تا همه بدانند با رعایت 
نکات بهداشتی دچار 

مشکالت جسمی 
حادی نشوند

آلودگی وحشتناک هوای این روزهای اصفهان سالمت شهروندان را به مخاطره انداخته است، شماری از پزشکان ضمن تاکید بر اطالع رسانی 
همه جانبه، از پیامدهای آن بر سالمت شهروندان هشدار داده و بر رعایت مسائل بهداشتی مقابله با آلودگی تاکید کرده اند.

این پزشکان معتقدند که آلودگی هوا می تواند باعث بروز بیماری های ریوی، تنفسی، قلبی، عروقی، گوارشی و در نهایت سرطان و مرگ و میر 
شود که به این منظور اطالع رسانی و آگاهی عمومی به شهروندان به ویژه افراد در معرض خطر مانند کودکان، بزرگساالن، بیماران و زنان باردار 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اصفهانی های مشمول، در انتظار بسته حمایت معیشتی

بسته هایی که هنوز »خالی « است
     براساس اعالم مسئوالن استانی حدود 4 میلیون نفر در استان اصفهان مشمول دریافت این مبلغ هستند، اما با پایان سومین مرحله از واریزهای کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، 

بسیاری از شهروندان اصفهانی موفق به دریافت این مبلغ نشده اند
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تشدید کسری 
بودجه با افزایش 

قیمت بنزین

درحالی که قرار است با افزایش 
قیمت بنزین، بار مالی از روی 
دوش دولــت کاهش یابد که 
محاسبات نشان می دهد عواید 
حاصل از طرح سهمیه بندی 
قیمت بنزیــن، کفاف هزینه 
طرح کمک معیشــتی دولت 

را نمی دهد.
پس از اعــالم افزایش قیمت 
بنزین، دولت عنــوان کرد به 
جهت حمایت از اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه در نظر دارد تا 
عواید حاصل از سهمیه بندی 
بنزیــن را به صــورت کمک 
هزینه معیشتی در میان ۶۰ 
میلیــون نفر واجــد دریافت 

کمک هزینه تقسیم کند.
در ایــن بین اما محاســبات 
نشان می دهد عالوه بر اینکه 
دولت باید تمام پول آزاد شده 
از هدفمنــدی یارانه بنزین را 
در بین ۶۰ میلیون نفر تقسیم 
کند، برای جبران کسری نیز 
قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان 
نیز ماهانه از بودجه خود برای 

پوشش...

بنیانگذار شهرک سالمت اصفهان:

تولید محصول سالم و بدون تقلب 
باید امری طبیعی باشد

بنیانگذار شهرک ســالمت اصفهان در مراسم 
افتتاح اولین فروشگاه محصوالت سالم تر و عاری 
از مواد سسنتیک و شیمیایی در شهرک سالمت 
گفت: ادعا نمی کنیم که محصوالت غذایی صد 
درصد ســالم داریم چون با توجه به خاک و آب 
آلوده امکانپذیر نیست، اما با اطمینان می گوییم 
که میزان مواد شیمیایی و فلزات سنگین بسیار 

کاهش یافته است.
مسعود صرامی با اشاره به اینکه محصوالت غذایی 
شــبهه ارگانیک امروزه داریم، ادامه داد: تالش 
کردیم مواد غذایی ارگانیک با حداقل مواد زائد 
را در دســترس مردم قرار دهیم و مردم را به این 
ســمت ببریم که تخم مرغ بومی را به تخم مرغ 

ماشینی ترجیح بدهند. ...
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2 ادامه در صفحه 
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حسن شفیعی-   شهردار تیران  شناسه: ۶75984

آگهی مزایده
شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه ش 451 مورخ 98/02/25 و مصوبه ش 1525 مورخ 98/09/02 شورای اسالمی شهر تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 

1- اجاره ماهیانه مجموعه غرفه های تجاری، اداری مجتمع نگین )نوبت اول( 
- واحدهای تجاری طبقه همکف و اول 

- سالن شهربازی طبقه دوم 
- واحدهای اداری طبقه سوم 

2- اجاره محل استقرار کانکس اغذیه فروشی جنب بیمارستان بهنیا برای مدت دو سال با افزایش 20 درصدی برای سال دوم )نوبت چهارم( 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهرداری تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/09/24 به دبیرخانه حراست 

شهرداری تیران تحویل نمایند.         

نوبت اول

ف
شری

د 
حم

س: م
عک



تشدید کسری 
بودجه با افزایش 

قیمت بنزین

ادامه از صفحه یک:

... همه ۶۰ میلیون نفر هزینه 
کند.

طبق اعالم مسئولین مصرف 
بنزین تــا پیــش از افزایش 
قیمــت، روزانه برابــر با ۹۵ 
میلیون لیتر بود کــه در ماه 
 بــه عــدد ۳ میلیــارد لیتر

 می رسید.
 با احتســاب نرخ هزار تومان 
برای هر لیتــر، درآمد ماهانه 
دولت حاصل از فروش بنزین 
تا پیــش از افزایــش قیمت 
 برابر با ۳ هزار میلیارد تومان

 بود.
 البتــه الزم بــه ذکر اســت 
باتوجــه به نرخ ۴۵ ســنتی 
بنزین در فــوب خلیج فارس 
که تقریبــا برابر بــا ۵۰۰۰ 
تومان در هر لیتر می شــود، 
دولت سوبسید ۴هزار تومنی 
 در هر لیتر بنزیــن پرداخت 

می کرد.

امــا در حــال حاضــر بــا 
بنزیــن،  ســهمیه بندی 
پیش بینی می شود ۶۷ درصد 
مصرف از بنزین یارانه ای و ۳۳ 
درصد مصــرف از بنزین آزاد 
باشــد. در نتیجه با احتساب 
قیمــت ۱۵۰۰ تومانی برای 
هر لیتــر بنزیــن یارانه  ای و 
مصــرف دو میلیــارد لیتری 
از این بنزیــن، درآمد دولت 
به ۳ هــزار میلیــارد تومان 
در ماه می رســد کــه برابر با 
 همان درآمد از قیمت ســابق

 بود.

همچنین پیش بینی می شود 
۳۳ درصد مصــرف از بنزین 
آزاد باشد که درآمد دولت از 
این بخش نیــز برابر با ۳ هزار 
میلیارد تومان در ماه خواهد 
بود. امــا باید توجه داشــت 
که با افزایــش قیمت بنزین 
تقریبا مصــرف آن ۷ درصد 
کاهش خواهد یافت که باید 
درآمــد دولــت از این بخش 
 را با نــرخ ۷ درصــد تنزیل

 کرد. 
در نهایــت به رقــم ۲ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومــان در ماه 
می رســیم کــه مابه التفاوت 
اعمال افزایش قیمت بنزین 

است.

از ســوی دیگر طبق گزارش 
مرکــز ملــی آمار متوســط 
خانوارهــای ایرانــی برابر با 
۳.۲ نفر اســت و یارانه کمک 
معیشــتی برای هر فرد بطور 
میانگیــن ۴۸ هــزار تومان 

خواهد بود. 
در نتیجــه باتوجه بــه گفته 
دولــت در مــورد اختصاص 
یارانه بــه ۶۰ میلیــون نفر، 
دولــت باید ماهانــه دو هزار 
و ۹۰۰ میلیــارد تومان پول 

بپردازد.

با مقایســه دو عدد حاصل از 
اصالح قیمت بنزین و کمک 
معیشــتی پرداختی از سوی 
دولت، مشــخص می شود که 
ماهانــه دولت بــرای جبران 
کســری پرداختی به کمک 
معیشــتی باید ۲۰۰ میلیارد 
 تومــان از بودجــه هزینــه

 کند.
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ایستگاه علیخانی در مدار خدمات رسانی مترو قرار گرفت
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: با تالش کارکنان این شرکت و انجام تعمیرات، از 

دیروز )چهارشنبه( ایستگاه شهید علیخانی نیز قطار شهری اصفهان توقف می کند.
علیرضا فاتحی  اظهار کرد: بهره برداری مترو حدفاصل ایستگاه قدس تا ایستگاه صفه از دیروز 
-چهارشنبه ششم آذرماه- به صورت کامل ساعت ۶ و ۸ دقیقه صبح تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه شب با 

سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه بوده است.
وی با بیان اینکه در جریان ناآرامی های هفته گذشته در شهر، تعدادی از ایستگاه های خط یک قطار 

شهری اصفهان از جمله ایستگاه های شهید علیخانی، شهید مفتح، شهید چمران، شهید باهنر، دکتر 
شریعتی و تختی آسیب دید، تصریح کرد: بیشترین خسارت به ایستگاه شهید علیخانی و مفتح وارد شد که با 

تالش کارکنان شرکت مترو منطقه اصفهان نواقص ایجاد شده برطرف شد.
مدیرعامل شــرکت متــرو منطقــه اصفهــان افــزود: براســاس برآوردهــای انجــام شــده در ناآرامی های چنــد روز 
 گذشــته حداقــل ۱۰ میلیــارد تومان بــه زیرســاخت ها و تاسیســات خط یک متــروی اصفهان خســارت وارد شــده

 است.

مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان اصفهان برگزار شد
مانور زلزله و ایمنی با شعار »مدرسه ایمن، جامعه تاب آور« صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در 

تعدادی از واحدهای آموزشی استان اصفهان برگزار شد.
زنگ مانور ایمنی و زلزله در استان اصفهان صبح دیروز همزمان با سراسر کشور در یک واحد آموزشی 

هنرستان در شهرضا به صدا در آمد و دانش آموزان مانور پناهگیری صحیح در برابر اثرات زلزله را تمرین 
کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همزمان با آغاز این مانور به ایرنا گفت: با توجه به تعطیلی برخی از 
مدرسه های استان به دلیل آلودگی هوا، مقرر شد دانش آموزان این واحدهای آموزشی، مانور مذکور و آموزه های 

فرا گرفته شده را در منازل مسکونی تمرین کنند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه این مانور با هدف آمادگی دانش آموزان برای مواجه شدن ایمن در برابر اثر زلزله برگزار شد، افزود: 

دانش آموزان در این مانور، پناهگیری صحیح در برابر زلزله را در کالس درس، آزمایشگاه، کتابخانه، فضای راهروها و حیاط مدرسه تمرین 
کردند. وی ادامه داد: آنها با رعایت اصول استاندارد و ایمنی در خروج اضطراری از کالس ها، اصول کار تیمی و هماهنگی در ارایه خدمات 

امدادی، حفظ آرامش، کمک های اولیه و نکات کلیدی در افزایش ضریب ایمنی در مدرسه و خانه را فرا گرفتند و تمرین کردند.

مریم علیزاده|  اقتصاد آنالین
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

تولید مروارید سیاه در مرنجاب آران و بیدگل، 
نمودی از ظرفیت اقتصادی کویر

جغرافیای ایران بویژه اســتان اصفهان با  
برخورداری از اقلیم کم نظیر و ظرفیت های 
بسیار در حوزه های مختلف می تواند مسیر 
تحقق اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند که واحد تولیدی پرورش ماهی 
و تولید خاویار در حاشیه کویر مرنجاب آران  و بیدگل نمود یکی از 

آنهاست.

چندین کیلومتر که در مسیر خاکی ۵۵ کیلومتری آران وبیدگل به کویر مرنجاب 
واقع در شمال استان اصفهان پیش برویم، ورای تپه های خاکی و درختچه های 
گز و تاغ در یکی از مسیرهای فرعی ساختمانی از دور دست به چشم می خورد و 
در کنارش سه حوضچه و استخر کوچک و متوسط پرورش ماهی های قزل آال، 

تزیینی و خاویاری. 
چند عضو یک خانواده با رو آوردن به حرفه آبزی پروری از هشت سال پیش تا 
کنون با استفاده از آب شور منطقه ای کویری به پرورش این ماهیان پرداختند و 

پساب آن را نیز دوباره به چرخه بازگردانده و استفاده می کنند.
تالش های چند ساله این خانواده در حاشیه کویر آران وبیدگل به تازگی نتیجه 
داده و در مجموع افزون بر ۱۳ کیلوگرم خاویار از ماهیان پرورشی این مجموعه 

تولید کرده اند؛ نمودی کامل از اقتصاد مقاومتی.
تخم ماهیان خاویاری با وجود اسیدهای آمینه آرزین، هیستامین، ایزولوسین، 
لیزین، میتونین و همچنین لستین و کلسترول ماده غذایی سرشار از انرژی 
است و جزء گران ترین غذاهای جهان به شمار می رود که در زمان حاضر دریای 
خزر به عنوان بزرگ ترین منبع این گونه از ماهیان، افزون بر ۹۰ درصد خاویار 

جهان را تامین می کند.
با توجه به ممنوع شدن صید تجاری ماهیان خاویاری از سوی سازمان حمایت 
از گونه های در حال انقراض )سایتس(، بنابر آخرین آمارهای انتشار یافته در 
زمان حاضر ۱۲۶ مزرعه دارای پروانه در ۲۰ استان کشور در زمینه پرورش این 
گونه ها فعالیت دارند که البته برای چشم انداز ۱۴۰۴ تولید نزدیک به ۱۰ هزار 

تن گوشت و ۱۰۰ تن خاویار در کشور هدف گذاری شده است.
بر این اســاس پرورش ماهیان خاویاری یک فرصت سرمایه گذاری جذاب با 
توجیه اقتصادی مناسب و البته کمی گران قیمت و زمان بر است که در صورت 
بهره گیری از برنامه ریزی و کارشناسی، می تواند ارزش افزوده مناسبی برای 

فعاالن برجا بگذارد.

    پرورش ۸0 قطعه ماهی در حاشیه کویر
مدیر این مجموعه پرورش ماهی تشریح کرد: پرورش این ماهی ها از سال ۱۳۹۰ 
آغاز و در ابتدا نزدیک به ۲۰۰ قطعه بچه ماهی برای پرورش و استحصال خاویار 

خریداری شد.
مهدی آزادپور افزود: ۸۰ قطعه ماهی ماده در هشــت سال گذشته با هزینه و 
تالش بسیار پرورش داده شد که سه قطعه ماهی در ماه های گذشته به تولید 

خاویار رسیدند.
وی بیان کرد: سایر ماهی های بالغ نیز به مرور زمان پس از انجام سونوگرافی از 

سوی شیالت شناسایی و خاویار آنها استحصال می شود.
این تولیدکننده در ادامه بر لزوم حمایت  بیشتر از فعالیت های مرتبط با پرورش 
ماهیان خاویاری تاکید کرد و گفت: پرداخت تسهیالت بانکی از جانب دولت در 
شرایط کنونی با کارمزد ۱۸ درصد و بازپرداخت یکساله است که انتظار می رود 

تسهیالتی با سود کمتر و دوره بازپرداخت بیشتر ارایه شود.
وی با اشــاره بــه افزایش قیمــت خــوراک آبزیان افــزود: ایــن افزایش 
چند برابــری در حالی صورت گرفــت که قیمت خرید خاویار در یک ســال 
 گذشــته تغییری نکرد و در چنین شــرایطی نیاز به حمایت های بیشــتر 

داریم.
آزادپور همچنین تصریح کرد: کمک به شناســایی بازار فروش برای خاویار 
تولیدی، از سوی دستگاه های ذی ربط ضروری است؛ چرا که در زمان حاضر 
محصوالت تنها به افراد خاصی که انحصار صادرات را در دست دارند، به کمتر از 

یک سوم قیمت جهانی فروخته می شود.

    حمایت از تولید خاویار در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
فرماندار آران وبیدگل در این زمینه اظهار کرد: تولید و صادرات خاویار به نوعی 
تحقق اقتصاد مورد تاکید رهبری فرزانه انقالب اســت که با تالش و کوشش 

کویرنشینان این شهرستان شاهد به ثمر نشستن آن هستیم.

گــزارش

مریم محسنی
خـــبــــر

 افرادی که به این موضوع 
اعتراض دارند از طریق 
راه های ارتباطی اعالم 
شده می توانند نسبت 
به این موضوع شکایت 

کنند 

اصفهانی های مشمول، در انتظار بسته حمایت معیشتی

بسته هایی که هنوز »خالی « است

این روزها و با آغاز پرداخت یارانه حاصل از گران شدن بنزین 
که به عنوان مبلغ کمک معیشتی از آن نام برده می شود، مردم 
اصفهان نیز همانند دیگر شهرهای کشور در انتظار دریافت مبلغ 
مورد نظر در حساب های خود بودند. در استان اصفهان بیش از 4 
میلیون نفر مشمول دریافت بسته کمک معیشتی دولت هستند 
و آن طور که گفته شد در هر مرحله بیش از یک میلیون نفر این 
کمک را در حســاب های خود خواهند دید، اما حاال با پایان 3 
مرحله پرداخت از سوی دولت، بسیاری از شهروندان در محافل 

خود از عدم دریافت این مبلغ صحبت می کنند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    براساس اعالم مسئوالن استانی حدود 4 میلیون نفر در استان اصفهان مشمول دریافت این مبلغ هستند، اما با پایان سومین مرحله از واریزهای کمک معیشتی به حساب 
سرپرستان خانوار، بسیاری از شهروندان اصفهانی موفق به دریافت این مبلغ نشده اند

    ارائه یارانه پنهان 
در قالب بسته کمک 

معیشتی
در همین رابطه رئیس 
ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان 
اصفهان دربــاره مبالغ 
بسته کمک معیشــتی گفت: دولت 
این یارانه پنهان را در قالب بسته کمک 
معیشتی به مردم پرداخت می کند که 
شــامل ۵۵ هزار تومان برای خانواده 
یک نفــره، ۱۰۳ هزار تومــان برای 
خانواده ۲ نفره، ۱۳۸ هزار تومان برای 
خانواده ۳ نفره، ۱۷۲ هزار تومان برای 
خانواده ۴ نفره و ۲۰۶ هزار تومان برای 

خانواده ۵ نفره و باالتر است.
براســاس اعالم مســئوالن استانی 
حدود ۴ میلیون نفر در استان اصفهان 
مشمول دریافت این مبلغ هستند، اما 
با پایان ســومین مرحله از واریزهای 
کمک معیشتی به حساب سرپرستان 
خانوار، بسیاری از شهروندان اصفهانی 

موفق به دریافت این مبلغ نشده اند.

برخی از شــهروندان که مشــمول 
دریافت یارانه هســتند، بسته کمک 
معیشتی اعالم شده از سوی دولت را 
دریافت نکرده اند و این در حالی است 
که اگر پای صحبت خیلی از این افراد 
که بنشینیم مشخص می شود که از 
نظر تمکن مالی نیز در شرایط ایده آلی 

قرار ندارند.
از کاســب و کارگر تا دبیر بازنشسته 
آموزش و پــرورش و کارمند فعال و 
بازنشسته در بین کســانی قرار دارند 
که نسبت به عدم پرداخت مبلغ کمک 

معیشتی اعتراض دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان درباره وضعیت افرادی 
که کمک حمایتــی دولت را دریافت 
نکرده اند، اظهار داشت: براساس آزمون 
وسع که توســط وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی انجام شده است نام ۶۰ 
میلیون نفر برای دریافت یارانه کمک 
معیشــتی اعالم و این مبلغ پرداخت 

شده است.
محسن نیرومند با بیان اینکه افرادی 
که به این موضوع اعتــراض دارند از 
طریق راه های ارتباطی اعالم شــده 
می توانند نسبت به این موضوع شکایت 
کنند، گفت: اخالل ایجاد شــده در 
ســامانه به علت مراجعه زیاد بوده و 
مردم در این زمینه نگرانی نداشــته 
باشــند زیرا تمام اعتراضات بررسی و 
ثبت شده و پاســخ آن به شهروندان 

داده می شود.
وی با بیــان اینکه تمــام راهکارهای 
چگونگی اســتفاده و درخواست این 
مبلغ الکترونیکی اســت و نیازی به 
حضــور مــردم در ادارات نیســت، 

خاطرنشــان کرد: در حیــن خرابی 
ســامانه حدود ۳۰۰ هزار خانوار کد 

ملی خود را ثبت کرده اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان گفت: حضور فیزیکی 
مردم هیچ مشــکلی را حل نمی کند 
چون در استان ها اختیاری برای قطع 
یا وصل سامانه وجود ندارد، پس مردم 
در منزل خود کد دستوری ۶۳۶۹#* 

را وارد کرده و منتظر پاسخ باشند.
وی گفــت: با اعالم اعتراض توســط 
افرادی که یارانه دریافت نمی کنند نیز 
به آنها کد رهگیری ارائه می شود، اگر 
مشمول نشدند دالیل آن به شهروندان 
گفته می شود و آنها حق دارند مراجعه 
کرده و اعتراضات خــود را به صورت 
 مکتــوب نوشــته و آن را پیگیــری 

کنند.

خـــبــــر

نوروزی در سومین نشست فصلی مدیران شهری:
شهرداری تا امروز بر دیون کمرشکن غلبه کرده است

شهردار اصفهان با بیان اینکه باید بدهی ها بابت آبادانی و 
خدمت به مردم باشد، گفت: در این دوره مدیریت شهری 

موفق شدیم بر دیون کمرشکن غلبه کنیم.

قدرت اهلل نوروزی در سومین نشست فصلی مدیران شهری که با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران شهری عالقه دارند رفتارهای 
عملکردی خود را منطبق با نظرات مردم کنند تا عملکرد آنها باعث جلب رضایت 

مردم در خدمت رسانی باشد.
وی افزود: اصفهان به عنوان یک کالنشهر و شهری جهانی و تاریخی با سابقه درخشان 
که اکنون در بعضی از شبکه های جهانی در یونسکو یا یونیسف عضو است و یا در 
مرحله پایلوت برای عضویت قرار دارد، می خواهد این شهر یک شهر گردشگری تلقی 

شود تا این کانون گردشگری تحولی در اقتصاد گردشگری ایران ایجاد کند.
شهردار اصفهان تأکید کرد: مدیران شــهری اصفهان باید اقدامات بزرگ خود را به 
سمتی ببرند که جهانیان با ورود به این شهر، نصف جهان را به عنوان کانون بزرگ 

فرهنگی، گردشگری، مذهبی و سالمت معرفی کنند.
وی با بیان اینکه در بدو آغاز فعالیت خود در این دوره با مشکالت مالی زیادی مواجه 
بوده ایم، تصریح کرد: باید بدهی ها بابت آبادانی و خدمت به مردم باشد؛ شهرداری ها در گذشته 

با نیروهای مازاد انسانی مواجه بودند که این عنصر، کار خدمت رسانی را با اخالل مواجه می کرد.
نوروزی ادامه داد: تا امروز توانستیم بر دیون کمرشکن غلبه پیدا کنیم و با بازنشسته شدن 

عده ای از افراد و جایگزین نکردن آنها از روند صعودی نیروهای مازاد جلوگیری کنیم.

    موفق به جذب باالترین میزان بودجه در کشور شده ایم
وی با بیان اینکه سال گذشته در سطح کشور موفق به جذب باالترین میزان بودجه شدیم، 
گفت: امســال تاکنون بیش از ۶۰ درصد بودجه چهار هزارو ۱۰۰میلیارد تومانی شهرداری 
اصفهان تحقق یافته است. شهردار اصفهان ادامه داد: اگر بتوانیم شرایطی را که چند روز گذشته 

در شهر به وجود آمد عادی کنیم، تا پایان سال می توان شاهد تحقق صدرصدی بودجه بود.
وی با اشاره به حلقه حفاظتی شهر اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر سه حلقه حفاظتی در شهر 
اصفهان وجود دارد که دو حلقه آن مربوط به دوران پهلوی اول و دوم و حلقه سوم در ۴۰ سال 
گذشته ایجاد شده است.  نوروزی با بیان اینکه از مجموع مسیر ۷۸ کیلومتری حلقه چهارم 
ترافیکی شهر، ۵۰ کیلومتر در محدوده شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتر در محدوده سایر شهرهای 
همجوار قرار دارد، گفت: در مسیر حلقه چهارم ترافیکی ۲۳ تقاطع وجود دارد که در حال حاضر 

یکی از آنها تکمیل شده است. ایمنا
خـــبــــر

    

مسعود صرامی با اشاره به اینکه محصوالت 
غذایی شبهه ارگانیک امروزه داریم، ادامه داد: 
تالش کردیم مواد غذایی ارگانیک با حداقل مواد زائد را در دسترس 
مردم قرار دهیم و مردم را به این سمت ببریم که تخم مرغ بومی را 

به تخم مرغ ماشینی ترجیح بدهند.
وی گفت: تولید محصول سالم و بدون تقلب که باید امری طبیعی 
باشد این روزها به چالشی بزرگ مبدل شــده است و که در این 
فروشگاه برای تولید محصول سالم تر تالش درخور توجهی شده 

است.
صرامی ادامه داد: غذای سالم هم حق ما است و هم تکلیف ما که در 
این راستا می کوشیم بیماریهای ریز و درشت را حذف و بار درمان 

را سبک تر کنیم.
رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سالمت نیز در این جلسه با 
اشاره به اینکه مصرف کودها باعث شده که شاهد یکسری آلودگی ها 
در صنعت غذا باشیم، افزود: برای حذف این محصوالت نیاز به اگاه 

سازی مردم و مطالبه گری جامعه به سمت غذاهای سالم و ارگانیک 
است که در پی این تقاضا شاهد رونق تولید محصوالت سالم باشیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر نیاز به ایجاد یک تفکر سازنده و تغییر 
فرهنگ و مدل سازی در حوزه غذای سالم است. عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دسترسی آسان مردم به غذای 
سالم و آوردن محصوالت ارگانیک به ســبد خانوارها امروزه حق 
مسلم مردم است و در همین راستا مراکزی مشخصی برای فروش 

این محصوالت ایجاد کردیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه امروزه با هجمه ای از بیماریهای 
متابولیک مثل سرطان ها، فشــارخون، دیابت و بیماریهای قلبی 
و عروقی مواجهیم که روزانه ۸۰۰ نفــر بر اثر بیماری های قلبی و 
عروقی فوت می کنند و بیش از یکصد نفر بر اثر سرطان ها جان خود 

را از دست می دهند.
سید مرتضی صفوی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ درصد بیمار مبتال 

به دیابت و پره دیابتی داریم، گفت: در همین راستا ضرورت تولید و 
ارائه محصوالت سالم و ارگانیکی که شناسنامه دار است و به راحتی 
مردم می توانند از ترکیبات مواد اصلی و تشکیل دهنده آن مطلع 
شوند و با دادن حق انتخاب، محصول مرود نظر خود را خرید کنند.

وی با اشاره به اینکه از ۳۵۰ شرکت بزرگ توانستیم ۳۵ محصول 
ارگانیک و سالم را انتخاب و در فروشگاه شهرک سالمت در دسترس 
عموم قرار دهیم، گفت: تولید کنندگان محصوالت سالم باید بدانند 
امروزه یک مبلغ رایگان مثل وزارت بهداشــت دارند که مرتب از 
محصوالت انها تعریف می کند و نیاز است که غذاهای خاص و سالم 
دوره های مختلف زندگی را برای نوجوانان، جوانان، ســالمندان، 
کودکان، زنان شــیرده و غیره تولید و به راحتی در مراکز فروش 

سطح شهر عرضه شود.
صفوی از واگذاری غربالگری ها به بخش های خصوصی خبر داد و 
افزود: الزم مردم به سمت خود مراقبتی بروند و هر یک از ماها پیام 

رسان محصوالت سالم باشیم.

بنیانگذار شهرک سالمت اصفهان:
تولید محصول سالم و بدون تقلب باید امری طبیعی باشد

بنیانگذار شهرک سالمت اصفهان در مراسم افتتاح اولین فروشگاه محصوالت سالم تر و عاری از مواد سسنتیک و شیمیایی در شهرک سالمت 
گفت: ادعا نمی کنیم که محصوالت غذایی صد درصد سالم داریم چون با توجه به خاک و آب آلوده امکانپذیر نیست، اما با اطمینان می گوییم 

که میزان مواد شیمیایی و فلزات سنگین بسیار کاهش یافته است.
مریم محسنی

خـــبــــر
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 Trover( »تُرِور جیمــز«
James( تبعه کانادا است. 
حدود پنج ســال است در 
چین زندگــی می کند تا 
زبان مردم این کشــور را 
یــاد بگیــرد. ماجراجوی 
خوراک بوده و نزدیک به 
شش سال اســت که درباره آن محتوا 
تولید می کند. حدود سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار دنبال کننده در یوتیوب دارد و ۵۸۶ 
هــزار کاربر هم در فضای اینســتاگرام 

پی گیر او هستند.
او در شبکه های مجازی به عنوان یکی از 
شخصیت های اثرگذار در زمینه فرهنگ 
غذایی شناخته می شود که به تازگی به 
ایران دعوت شده است، می گوید: ایران را 
واقعا دوست دارم و مطمئنم دوباره به آن 
برمی گردم. می دانم مناطق بی نظیری 
در این کشــور وجود دارد که باید آن ها 

را ببینم.
صورت شــاد و خنــدان مــردم ایران، 
تصویری است که در ذهن »ترور« حک 
شــده و مطمئن اســت می تواند با آن، 
چهره واقعی ایران را نشان دهد. »ترور« 
در یک روز سرد پاییزی درحالی که پایان 
سفرش در ایران فرارسیده بود با خبرنگار 
ایسنا به گفت وگو نشســت و با هیجان 

درباره کله پاچه، آلبالوپلو، ته چین، کباب 
کوبیده، قورمه سبزی و طعم ها، رایحه ها 
و رنگ هایی که او را حیرت زده کرده اند، 
صحبت کرد. بیشــتر از غــذا، برخورد 
مردم ایران و فرهنــگ آن ها او را درگیر 
کرده اســت؛ می گویــد: خوش رویی و 
مهمان نوازی مردم ایران هرگز از خاطرم 
نخواهد رفــت و مطمئنا نقطه تاکیدی 

ویدئوهایم از ایران خواهد بود.
به نظــرش، طعم ایران مثــل زعفران، 

شیرین است.
ترور اظهار می کند: اگر کســی در دنیا 
ته چیــن، کبــاب کوبیــده، دمنوش، 
آلبالوپلو و یا زعفران را چشــیده باشد 
متوجه می شود ایران چه مزه ای است. 
ایران یعنی بوی خوش غذاهای رنگارنگ 
و خوشمزه که می تواند با این ها در دنیا 
زبانزد باشد. وقتی به ایران فکر می کنم 
غذاهای رنگارنــگ، فرهنگ و طبیعِت 

شگفت انگیز آن در ذهنم موج می زند.  
ویدئوها و عکس های تــرور از کله پاچه 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده 

طرفدار زیادی داشته است
ایــن اینفلوئنســر خوراک کــه با یک 
شخصیت ایرانی مشابه خودش در این 
سفر همراه شده است، برای ساخت ویدئو 
و عکس پولی نگرفته و تولید سفارشی 
برای رستوران ها نداشــته است. البته 
راهنمای او یادآور می شود در برخی جاها 
برای آن که غذای مخصوصی آماده کنند 
تا ترور فیلمش را بســازد، پول داده اند. 
خیلی جاها هم مهمان نوازی مردم مانع 

از پذیرفتن پول شده است.  
تمرکز »ترور« بیشتر در آشپزخانه های 
محلی بوده است. او سراغ رستوران های 

شیک و الکچری نرفته، با خانواده ای در 
شمال ایران زیر کرســی نشسته و آش 
رشته خورده، در اقامتگاهی بومگردی در 
چابهار طعم کباب های بلوچی را چشیده 
و پای گاری به لبوی ســرخ و باقالی داغ 

ناخنک زده است.
ترور شیفته طبخ نان در ایران شده و یک 
ویدئو کامل از یک نانوایی تهیه کرده و 
معتقد است پختن نان در تنور می تواند 

برای توریست ها جذاب باشد.
او در این دو هفته بــه تهران، مازندارن،   
گرگان، مشهد و چابهار رفته است، هم 
چهار فصل ایران را دیــده و هم با تنوع 
فرهنگی، طبیعت و مردم آن آشنا شده 
است؛ تعریف می کند که در شمال ایران 
با شیوه طبح بره شکم پری آشنا شده که 
تا به حال نمونه آن را در هیچ کشــوری 

ندیده است.
این اینفلوئنسر که عادت دارد غذاهای 
خیابانی هر کشوری را به تصویر بکشد 
در ایران هم به جست وجوی آن برآمده 
اما چیزی را که می خواسته نیافته است.

او درباره انگیزه سفرش به ایران می گوید: 
درباره غذای ایران بســیار شنیده بودم، 
اطالعاتی را از فیلم ها و عکس ها داشتم، 
از توریست ها هم چیزهایی شنیده بودم، 
برای همین عالقه مند شدم به ایران سفر 
کنم تا ویدئوهایی از فرهنگ غذایی این 
کشور بسازم. معتقدم رسانه ها در همه 
جای دنیــا درحال ایجــاد تفرقه و جدا 
کردن مــردم از یکدیگر هســتند، من 
می خواهم بــا این ویدئوهــا خالف آن 

اقدام کنم.
ترور درباره آثار منفی اخبار رســانه ها 
اظهار می کند: تبلیغــات منفی درباره 

ایران بســیار زیاد اســت و متاســفانه 
توریست ها از این اخبار تاثیر می گیرند. 
من به رسانه ها هرگز اعتماد نداشته ام، 
باور داشتم در ایران خالف این تبلیغات 
را می بینم، برای این ســفر اشتیاق و در 
عین حال دلهره هم داشــتم، وقتی به 
ایران رســیدم دنیایی بیشتر از انتظارم 

را پیدا کردم.
او که بــه قدرت شــبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی در تغییــر ذهنیت ها 
ایمــان دارد، می گوید: بایــد از همین 
ظرفیت اســتفاده کرد، از کســانی که 
تاثیرگذارند دعوت کنید به ایران ســفر 
کنند تا واقعیت را نشان دهند. چهره ای 
که از ایران در ذهن من حک شده مردمی 
با صورتــی خندان اســت؛ کاری که به 
عنوان شخصیت فعال در فضای مجازی 

می توانم انجام دهم این اســت که روی 
این بخش از چهره ایران بیشــتر تاکید 
کنم. فیلم و عکس گویاترین زبان دنیا 

است.
ترور از قوانینی که دولــت آمریکا برای 
محدودیت سفر به ایران گذاشته اطالعی 
ندارد. هرچند ممکن است زمانی سفرش 
به آمریکا با مشــکالتی روبه رو شود، اما 
می گوید: معموال بدون برنامه ریزی سفر 
می کنم و به ایــن خبرها عادت دارم، به 
پاکستان هم همین طوری سفر کردم، 
رفتم مرز و اجازه ورود خواســتم. حاال 
هم که به ایران آمده ام حتما و با افتخار 
پاسپورتم را به همه نشان می دهم که به 
این جا آمده ام. احساس می کنم آمریکا 
می خواهد همه چیز را کنترل کند؛ این با 

ذائقه من جور نیست.

او ادامه می دهد:  فکر می کنم ایران یکی 
از دوستانه ترین و مهمان نوازترین مردم 
جهان را دارد. این هــا را هرگز فراموش 
نخواهم کرد. هر توریستی می تواند بدون 

دغدغه و نگرانی به ایران سفر کند.
گرفتن ویزا با توجه به تابعیت کانادایی 
ترور، زمان برترین بخش سفر او به ایران 
بوده است. او درباره اش چنین می گوید: 
فرآیند گرفتن ویزا زمان بر و پرمشــقت 
بود. البته می دانم ایــن موضوع در هر 
کشوری ممکن است وجود داشته باشد، 
برای همین ســعی کردم بدون نگرانی 
کارهای مربوط به سفر ایران را پیگیری 
کنم،   نتیجه خیلــی خوبی هم گرفتم. 
معموال راجع به هیچ کشــوری قبل از 
سفر، پیش داوری نمی کنم؛ به نظرم این 

کار غیرمنصفانه است.  

ایران چه مزه ای دارد؟

گفت وگو با یک اینفلوئنسر غذا

تقریبا ۲۵0 تا 300 روز از کل سال را در سفر است. غذا می خورد و درباره 
فرهنگ آن فیلم و محتوا تولید می کند. شیفته چشیدن طعم غذاهای 
خیابانی و محلی اســت. به تازگی به ایران آمده و شانس چشیدن طعم 
غذاهایی را پیدا کرده که نصیب کمتر توریستی شده است. وقتی درباره 
تجربه اش حرف می زند نمی تواند روی واژه خاصی متمرکز شود؛ رنگ ها 

ایسنا

گزارش
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»سیاه گالش« نماد حافظ زیست بوم کوهستان های گیالن
رئیس پژوهشکده اداره کل میراث فرهنگی گیالن با اشاره به ثبت سیاه گالش در فهرست آثار معنوی کشور، گفت: سیاه گالش در میان تالش های غرب 

و گالش های شرق گیالن رواج دارد و تداعی گر مردی بلندقامت، درستکار، حافظ محیط زیست و حیوانات است.
میثم نواییان با اشاره به ثبت سیاه گالش در فهرست آثار معنوی کشور، اظهار کرد: سیاه گالش موجودی زنده و نامیراست و از لحاظ اسطوره شناسی 

بیانگر زندگی دامداری و مردمان کوهستان های گیالن است.
رئیس پژوهشکده اداره کل میراث فرهنگی گیالن با بیان اینکه گالش ها در کوهستان و کوه ها زندگی می کنند، افزود: سیاه گالش در میان تالش های 
غرب و گالش های شرق گیالن رواج دارد و تداعی گر مردی بلندقامت، درستکار، حافظ محیط زیست و حیوانات است که در جهت حفظ محیط زیست 

کوهستان عالوه بر تشویق، تنبیه هم می کند.
وی با بیان اینکه سیاه گالش به عنوان یک کهن الگو، مورد احترام مردم کوهستان است، گفت: سیاه گالش پیشینه تاریخی در گیالن دارد و در فهرست 

میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است و حکایت از تاریخ شفاهی مردم گیالن دارد.
نواییان با اشاره به مشارکت هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیالن در ثبت این نماد فرهنگی، تصریح کرد: وقتی در حفاظت محیط زیست به 

دنبال نماد برای ثبت می گشتیم که »سیاه گالش« به عنوان بهترین نماد حافظ محیط زیست در کوهستان انتخاب شد.

سند گردشگری عشایر تهیه و تدوین می شود
 سند گردشگری عشایر با همکاری سازمان عشایر ایران و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و تدوین می شود.

کرمعلی قندالی روز چهارشنبه در دیدار با هدایت اهلل جمالی پور استاندار قزوین، افزود: با تهیه این سند از ظرفیت زندگی عشایر برای جذب گردشگر 
استفاده می شود و شاهد رونق اشتغال و بهبود درآمد عشایر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه وظیفه و دین بزرگی نسبت به جامعه عشایری داریم، اظهار داشت: ما در سازمان عشایر انگیزه و عزم باالیی برای خدمت به عشایر 
داریم و این را برای خود افتخار می دانیم.قندالی با بیان اینکه عشایر دارای ریشه و فرهنگ اصیل و غنی چندهزار ساله هستند، اظهار داشت:زمانی به 

ما در حوزه های طبیعی و حتی دیگر حوزه ها خسارت وارد شد که سعی کردیم همه این موضوع را به دست فراموشی بسپاریم.
رییس سازمان عشایر گفت: نتیجه اقدامات قهری ما صلح با طبیعت را به جنگ با آن تبدیل کرده و باید در تصمیمات و رویکردهای خود بازنگری 
کنیم.وی با بیان اینکه ۱.۸ درصد جمیعت کشور را عشایر تشکیل می دهند، اظهار داشت: با این وجود ۲۵ درصد تولید گوشت قرمز با ۲۸ درصد دام 
سبک و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور از سوی این قشر تولید می شود.قندالی با بیان اینکه حفظ طبیعت و منابع طبیعی در نقاطی که عشایر ساکن 
هستند و رفت و آمد دارند به بهترین شکل حفظ شده است، اظهار داشت: براساس آمار، حتی یک هکتار آتش سوزی در مراتع عشایری نداشته ایم 

و خود عشایر مراقب و حافظ طبیعت هستند.

 اگر کسی در دنیا 
ته چین، کباب 

کوبیده، دمنوش، 
آلبالوپلو و یا زعفران 

را چشیده باشد 
متوجه می شود 
ایران چه مزه ای 

است.

یارکشی ایران و چین در 
زمین پکن

ســال ۲۰۱۱ توافق شد ایران مقصد 
چینی ها شــود. هشت ســال بعد 
درحالی کــه بعضی کشــورها وارد 
رقابــت نفس گیری بــرای جذب 
گردشــگران بیشــتر از چین شده 
بودند، ایران تصمیم گرفت روادیدش 
را برای ولخرج ترین گردشگران دنیا 
لغو کند و حاال هیاتــی به پکن اعزام 
شده تا بزرگترین نشست تخصصی 
گردشگری دو کشــور طی چند روز 

آینده برگزار شود.
 در این نشســت که بــا حضور ۵٧ 
نماینده از ۳۶ شــرکت  گردشگری 
ایران برگزار خواهد شد، تا کنون ۱۵۰ 
شرکت چینی برای دیدار و مذاکره 
دوجانبه اعــالم آمادگــی کرده اند. 
نشســت دوجانبه ایران و چین روز 
پنجشنبه )هفتم آذرماه( در شهر پکن 
برگزار می شود. هیات ایرانی متشکل 
از نمایندگان آژانس های تورگردان، 
هتلــداران، جامعــه راهنمایــان، 
موسســه های آموزشی و هنرمندان 
صنایع دستی است. علی اصغر مونسان 
- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی - که برای حضور در 
اجالس تمدن های کهن قرار است به 
چین سفری داشته باشد، در نشست 
دوجانبه آژانس های دو کشــور نیز 

شرکت خواهد کرد.
ابراهیم پورفرج - رییس هیات مدیره 
جامعه تورگردانان ایران - که مدیریت 
این نشست را به عهده دارد، از استقبال 
بی ســابقه آژانس های چینی برای 
 )B2B( شرکت در این نشست دوجانبه
خبر داد و گفت: قرار بود این نشست 
نخست با ۶۱ شــرکت چینی برگزار 
شود که همزمان با ورود هیات ایران 
به پکن، شمار تقاضاها به ۱۵۰ شرکت 
رســید و همچنان درحال افزایش 
است. برای همین امکان دارد نشست 
تا روز دوم، یعنی جمعه ادامه داشته 

باشد.
بــه گفتــه او، جامعــه تخصصی 
گردشگری ایران و چین تا کنون در 
این سطح و حجم متقاضی با یکدیگر 

دیدار و مذاکره نداشته اند.
با آن که ایران از اواخر تابستان گذشته 
ویزا را برای اتبــاع چینی لغو کرده و 
بنا به داده های معاونت گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، سفر اتباع چینی به 
ایران پس از آن تصمیم روندی رو به 
رشــد پیدا کرده اما گفته شده است 
حضور یک مقام دولتی ایران در دیدار 
دوجانبه آژانس های ایرانی و چینی به 
نوعی رسمیت بخشیدن به اقدام ایران 
و اعالم عمومی لغو روادید در خاک 

چین است.
رییس جامعه تورگردانان اما تاکید کرد 
که این هیات برای اعالم عمومی خبر 
لغو روادید به چین سفر نکرده، چون 
اطالع رسانی و تبلیغات در این زمینه 
در وظایف دولت است. هدف اصلی 
جامعه تورگردانــان، رایزنی کردن و 
به نتیجه رساندن مذاکرات با طرف 
چینی است تا ورود گردشگران چینی 

به ایران سامان دهی شود.
با آن کــه آمارهــای وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی حاکی از این است که پس از 
لغو روادید، ورود گردشگران چینی 
به ایران با رشــد مثبت همراه بوده 
اما آژانس های گردشــگری ایران به 
نحوه ورود این گردشگران به کشور 
معترض اند؛ با آن که چینی ها به سفر 
دسته جمعی یا گروهی عادت دارند اما 
معموال بدون  واسطه و  مستقیم عمل 
می کنند، خودشان هتل و وسیله نقلیه 
رزرو می کنند و ترجیح می دهند از 
چینی هایی که به فارسی صحبت می 
کنند به عنوان راهنمای تور استفاده 
کنند. حتی برای طبخ غذا از کمک 

هموطنان خود بهره می گیرند.

گردشگری
خبر
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راهنمای سفر

اگر روی نقشه به آخرین نقطه جنوب شرق ایران نگاهی بیاندازید، شاهد 
بندری با نام بندر گواتر خواهید بود. گواتر نام بندری است که در خلیجی 
با همین نام قرار گرفته. این بندر در مرز آبی ایران و دریای عمان قرار دارد 
و نسبتا با پاکستان هم مرز است. بندر گواتر تنها حدود ۹0 کیلومتر با بندر 
معروف چابهار فاصله دارد، اما جاذبه های دیدنی آن با چابهار بسیار متفاوت 

است.
جاذبه های طبیعی بندر گواتر سیستان و بلوچستان

کسانی که به قشم سفر کرده باشــند، قطعا نام جنگل حرا را شنیده اند. منطقه گواتر 
فاصله کمی با جنگل های حــرا دارد. به همین دلیل این جنگل هــا را می توان جزء 
جاذبه های دیدنی بندر گواتر نیز دانست. دلیل نام گذاری این جنگل نیز به خاطر حضور 
درخت های حرا است. درختانی که به آن »تمر« نیز گفته می شود و تنها در آب شور 
زندگی می کنند. برخی از آنها تا ارتفاع پنج متری رشد می کنند و تشکیل جنگل های 
انبوهی را می دهند. این درختان یک اکوسیســتم منحصر به فرد ســاحلی را ایجاد 
کرده اند. جالب تر آنکه این اکوسیستم را، اکوسیستم ساحلی ابو علی سینا می نامند! 

البته باید بدانید که این نام گذاری به صورت بین المللی انجام شده.
از طرف دیگر وزش بادهای موسمی باعث می شوند تا ارتفاع امواج به ۱۵ متر هم برسد. 
این بادها اکثرا در ماه های تیر و مرداد به وجود می آیند و باعث می شوند که بسیاری از 
موج سواران برای تفریح عازم این منطقه شوند. البته بخش های زیادی از این ساحل، 
سنگی اســت و امکان برخورد با آنها وجود دارد. پس بهتر است تنها موج سواران کار 
کشته و حرفه ای در اینجا ورزش کنند. البته حتی اگر موج سوار نیستید، می توانید از 
فواره های زیبای آبی که از برخورد موج با صخره به وجود آمده اند، دیدن کنید و لذت 

ببرید.
اگر کمی صبور باشید، می توانید شاهد پرندگان منحصر به فرد و کمیاب، خرچنگ ها 

و الک پشت های دریایی و همچنین شنای دلفین ها در آب خلیج 
باشید. همچنین نزدیکی گواتر به دریای عمان باعث شده تا شاهد 

مناظر بسیار حیرت آوری در آن باشید.
اهمیت بندر گواتر برای ایران

همه ما در مورد موقعیت استراتژیک و اهمیت سیاسی خلیج همیشه 
فارس و دریای خزر می دانیم. اما کمتر کســی در مورد خلیج گواتر 
اطالع دارد. این خلیج فاصله زیادی تا اقیانوس هند ندارد. باید بدانید 
که اقیانوس هند، سومین اقیانوس بزرگ تمام دنیا به شمار می آید. به 
همین دلیل قطعا خلیج گواتر را می توان خلیجی متفاوت نســبت به 
خلیج فارس دانست. نکته قابل توجهی که باعث اهمیت بسیار زیاد بندر 
گواتر شده، این است که مسیر آبی آن به سمت قطب جنوب، کامال بدون 
مانع خشکی است. یعنی شــما بدون برخورد با هیچ مانعی، می توانید 

مستقیم به قطب جنوب بروید.
همچنین دسترسی به اقیانوس هند باعث شــده تا دسترسی به نواحی 
مختلف دنیا از طریق این بندر امکان پذیر باشــد. به همین دلیل تجارت و مبادالت 

مختلف تجاری در این بندر بسیار رواج دارد.
همانطور که انتظار می رود، ســاکنین بندر گواتر، اکثرا بلوچ هستند و به همین زبان 
صحبت می کنند. البته همانطور که می دانید، بنادر هر کشوری، یک منطقه بین المللی 
محسوب می شوند. به همین دلیل تاثیر بسیار زیادی از همسایگان آن بنادر را می توان 
در شهر شاهد بود. در مورد بندر گواتر نیز باید گفت که همسایگی پاکستان، روی ترکیب 
منطقه تاثیر گذاشته است. داد و ستد و تجارت با مردمان پاکستان باعث شده تا ارتباط 
نزدیکی بین ساکنین گواتر و پاکستان ایجاد شود. به همین دلیل حتی می توان شاهد 

ازدواج بین ایرانیان و پاکستانی ها در این منطقه بود.
از همین رو زبان مردم گواتر، به نوعی زبان بلوچی پاکستانی است و با زبان 
بلوچی ایرانی تفاوت دارد. مردان این منطقه اکثرا به ماهی گیری، قایق رانی و 
کشتی سواری مشغول هستند. حتی کودکان نیز گوش ماهی، مروارید، صدف و صنایع 

دستی تولید شده توسط مادران خود را در بازار روز می فروشند.
چه زمانی را برای سفر به گواتر انتخاب کنیم؟

نزدیکی به دریای عمان و اقیانوس هند باعث شــده تا گواتر در تمامی فصول ســال، 
آب و هوایی معتدل را تجربه کند. به همین دلیل انتخاب فصل مناسب برای سفر به 
بندر گواتر، کامال به قصد شما برای این سفر بستگی دارد. به عنوان مثال اگر به قصد 
موج سواری عازم این بندر زیبا هستید، باید فصل تابســتان و ماه های تیر و مرداد را 
انتخاب کنید. زیرا در این ماه ها بادهای موسمی بسیار شدید می شوند و شرایط برای 

موج سواری ایده آل خواهد بود.
اما از طرف دیگر اگر به دنیال هوای غیر شرجی و دیدن بافت جانوری بندر گواتر هستید، 
بهترین فصل برای سفر شما پاییز خواهد بود. در این فصل هم هوای خنکی انتظار شما 

را می کشد و هم زمان مناسبی برای دیدن پرندگان مهاجر منطقه خواهد بود.
اقامت در گواتر

معموال افرادی که از گواتر بازدید می کنند، کسانی هستند که در بندر چابهار اقامت 
دارند. بندر گواتر اصال امکانات اقامتی مناسبی برای مسافران ندارد. به همین دلیل اصال 
ایده مناسبی نیست که به همراه خانواده قصد اقامت طوالنی مدت را در بندر گواتر پیدا 
کنید. از این رو توصیه می شود که طی سفر خود به چابهار از این منطقه دیدن فرمایید 
و شب را در چابهار سپری کنید. اما اگر به هر دلیلی ترجیح می دهید که یک شب را در 
گواتر ســحر کنید، می توانید با کمی پرس و جو، در خانه های سنتی و بومی مردمان 
محلی ساکن شوید. به این خانه ها کپر گفته می شود و کلبه هایی هستند که با برگ 

خرما و چوب ساخته شده اند.
البته مدتی است که اقامتگاه بوم گردی مناسبی برای مسافران در گواتر ساخته شده. 
اما به هر صورت بهتر است که از ابتدای طلوع آفتاب تا غروب در گواتر مانده و شب را 

در چابهار سپری کنید.
نکاتی که باید در مورد سفر به گواتر در نظر داشته باشید

مهم ترین نکته ای که در مورد گواتر باید بدانید، این است که به هیچ وجه عابر بانک و 
دستگاه کارت خوان در شهر وجود ندارد. به همین دلیل باید حتما پول نقد کافی همراه 
خود داشته باشید تا دچار مشکل نشوید. همچنین گاهی امکان دارد که مردم محلی 
زبان شــما را به خوبی متوجه نشوند. پس بهتر اســت تا حد امکان، وسایل مورد نیاز 

خودتان، همانند آب و مواد غذایی را همراه بیاورید.
شما می توانید از محلیان درخواست کنید تا با قایق و در ازای پرداخت حدود ۱۰۰ هزار 
تومان، شما را در جنگل های حرا بگردانند. همچنین مسیر هایی وجود دارند که احتمال 
دیدن دلفین ها در آنجا بیشتر است. اما اگر دریا طوفانی باشد یا به هر دلیلی محلیان 
ترجیح دهند که وارد آب نشوند، به هیچ وجه در این مورد با آنها بحث نکنید، زیرا نتیجه 

خوشایندی در بر نخواهد داشت.
چه غذایی در گواتر بخوریم؟

اگر از ابتدای صبح وارد گواتر شــدید، می توانید صبحانه ویژه محلی آن را میل کنید. 
صبحانه اینجا از شــیر چای یا همان »دودپطی« به زبان محلی و نان محلی تشکیل 
می شود. جالب است بدانید که چای این منطقه با چایی که ما می شناسیم تفاوت دارد. 
چای خشک در این منطقه کامال به شکل پودر است، پس از این بابت تعجب نکنید. 

حتی پنیر های پودری شکلی هم دارند که بسیار خوش طعم هستند.
از غذاهای معروف این منطقه، می توان به »کرائی« و »بریانی« اشــاره کرد. کرائی از 
گوشت یا مرغ تهیه می شود. پس حتما در حین سفارش دادن به این مسئله دقت کنید. 
البته باید انتظار خوردن یک غذای چرب، پر ادویه و تند را داشته باشید. مردم بلوچ به 
صورت کلی غذاهای تند را می پسندند. حال تصور کنید که فرهنگ پاکستانی نیز روی 
این منطقه تاثیر گذاشته و باعث شده غذاهای پر ادویه و بسیار تندی را میل کنند! این 

غذا با برنج یا نان سرو می شود.

بندر گواتر ، بندری زیبا و مسیر ارتباطی بین ایران و پاکستان
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The CEO of the National 
Iranian Gas Company (NIGC) 
said by investing a sum of $4 
billion in urban and rural 
gas projects in recent years 
and in return for exporting 
liquefied fuel, NIGC has 
saved roughly $9 billion in 
the gas sector.
According to NIGC, Hassan 
Montazer Torbati said the 
consuming gas domestically 
would be worth 20 cents but 
by exporting it the country 
could make 50 cents which 
would be highly beneficial 
for the economy.

"As a result, any 
development we make in 
the gas sector, both in the 
industrial sector and in the 
domestic sector, will save on 
liquid fuel consumption and 
ultimately its export would 
bring us a lot of benefits," 
Shana quoted him as saying 
on Tuesday.
"On the one hand, using 
natural gas and not using 
liquid fuel will bring us 
cleaner and healthier air, and 
on the other hand, it will save 
the country hard currency," 
Torbati said.

E. Azarbaijan 
prov.’s foreign 
trade value up 
by 42% in seven 
months
Head of East 
Azarbaijan Industry, 
Mine and Trade 
Organization Habib 
Aminzadeh said that 
provincial foreign 
trade value in the first 
seven months of the 
current year (March 
21 – Oct. 22) registered 
a 42 percent hike as 
compared to the same 
period of last year.
He made the remarks 
on Mon. in a Working 
Group session of 
export promotion 
in Shabestar, East 
Azarbaijan province 
and said, “non-oil 
export is one of the 
strategic requirements 
in the country and 
province.”
Promotion of 
exports has been 
institutionalized in 
this province in a way 
that significant growth 
of foreign trade in this 
province is a solid 
evidence for the said 
claim, he added.
He pointed to setting 
up export promotion 
companies as one of the 
growth components 
of foreign trade and 
added, “cooperation 
of industrial and 
production companies 
with one another 
can materialize most 
economic objectives 
of the country 
appropriately.”
Then, he pointed to 
Syria’s lucrative market 
and called on domestic 
economic agents 
and entrepreneurs 
to take advantage of 
opportunities in this 
market.
Aminzadeh also 
pointed to the high 
economic potentials 
and capabilities of 
this city and added, 
“Shabestar in East 
Azarbaijan province is 
one of the important 
production and 
export hubs in this 
province which can 
boost export activities 
of this province 
in the nationwide  
level.”
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NIGC saves 9$bn by liquid fuel exports

The figure is down 
by 10.2% in volume 
and decline in value 
terms was 4.8%, 
the CBI said on its 
website. 
Bounced checks 

accounted for 8.4% of the total 
number of checks and 12.2% 
of the value of checks drawn 
during the month.
Bad checks drawn in Tehran 
Province alone contributed 
to 7.7% and 12.2% of all 
bounced checks in terms 
of volume and value, 
respectively, Financial 
Tribune reported.
More than 181,000 checks 
valued at 53 trillion rials 
($434 million) could not be 
cashed in the capital during 
this period.
Kohgilouyeh-Boyerahmad 
Province ranked first as 
the region with the highest 
ratio of bounced checks to 
transacted checks at 14.8%. 
Chaharmahal-Bakhtiari 
Province was next at 12.2% 
and the ratio for North 
Khorasan 11.5%.
Likewise, provinces with the 
lowest ratio were Gilan 6.1%, 
Alborz and Yazd jointly 7.4% 
and Khorasan Razavi 7.8%.

The checks bounced mainly 
due to insufficient funds in the 
accounts of issuers. During 
the period, more than 594,000 
checks worth 97 trillion rials 
turned out to be worthless 
because there was no money 
in the check issuers’ accounts 
and /or the amounts were 
insufficient. 
Checks that bounced 
due to these two reasons 
represented 96.1% and 
94.5% of total bad checks, 
respectively in terms of value 
and volume. 
Drawn Checks
During the month to Oct. 22, 
more than 7.3 million checks 
worth about 884 trillion rials 
($7.2 billion) were transacted.  
This indicates a 1.7 decline in 
the number of drawn checks 
and increase of 1.3% in value 
compared to a month earlier. 

About 50.3% of the total 
checks were issued in Tehran, 
Isfahan and Khorasan Razavi 
provinces, which collectively 
issued a majority of checks 
with a share of 32.1%, 10% 
and 8.2%, respectively.
According to the report, about 
2.4 million checks worth over 
435 trillion rials changed 
hands in Tehran in the period. 
In terms of value, Tehran as 
usual had a predominant 
share of 51.6% while 
Khorasan Razavi and Isfahan 
came in second and third, 
respectively, with 6.5% and 
6.1%. 
The figures exclude checks 
circulated within branches of 
a single bank and covers only 
interbank checks processed 
by Chekavak, a CBI-affiliated 
electronic check processing 
system.

Banks processed 6.7 million 
of drawn checks worth 741 
trillion rials ($6 billion) in 
the seventh months of the 
current fiscal year.Cleared 
checks registered a slight 
decline of 0.9% in volume and 
an increase of 2.2% in value on 
monthly basis. 
The number of cleared checks 
in Tehran Province was 2.2 
million worth 383 trillion 
rials. Cleared checks in the 
capital accounted for 92.3% of 
the total volume and 87.9% of 
the total value of checks.
Around 787,000 cashier 
checks worth 1,178 trillion 
rials were cleared by the 
banks indicating 3.2% and 
1.7% decline, respectively in 
volume and value.  
More than 246,000 checks 
worth 495 trillion rials were 
cashed in Tehran. 

Tehran, Damascus 
Ink MoU on Syria 
Reconstruction
 Iran and Syria signed a memorandum of 
understanding (MoU) to establish three 
joint companies in a bid to accelerate the 
reconstruction of the Arab country, which 
has been stricken by more than eight-and-
a-half years of foreign-backed civil war.
The MoU was signed during a ceremony in 
Tehran on Tuesday evening with Iranian 
Minister of Roads and Urban Development 
Mohammad Eslami and Syrian Minister 
of Public Works and Housing Suhail 
Mohammad Abdul Latif in attendance.
Speaking at the ceremony, Eslami said the 
most important part of this agreement 
is the establishment of three joint state-
owned companies between Iran and Syria 
operating in the fields of infrastructure, 
housing and consulting and engineering 
services.
At the same time, there is an opportunity 
for Iranian companies to invest 
independently in Syria in accordance with 
the country’s laws, he added.
The construction of 30,000 residential 
units and a number of other projects are 
also included in the MoU, the minister 
stated.
Since the outbreak of war and foreign 
militancy in Syria in 2011, Iran has stood by 
the Syrian government and supported its 
people against terrorist groups, including 
Daesh (ISIS or ISIL).
In recent months, the Syrian army has 
managed to liberate many of the areas 
occupied by terrorists and has begun the 
reconstruction process.
Back in January, Iranian First Vice-
President Eshaq Jahangiri traveled to Syria 
with a 40-strong political and business 
delegation, during which the two sides 
inked 11 agreements.
In December 2018, Syrian Ambassador 
to Iran Adnan Mahmoud said his country 
gives priority to the Islamic Republic for 
carrying out projects in the reconstruction 
process of Syria after years of war.

Exhibit of Iran Int'l 
Maritime Industries 
opens in Bandar Abbas
Exhibit of Iran's International Maritime 
Industries opened in Bandar Abbas on 
Tuesday.
Addressing the inaugural ceremony, 
Director General of Hormuzgan province 
Industry, Mines and Trade Department 
Khalil Qasemi said that the exhibition 
displays all achievements of the 
knowledge-based companies specialized 
in maritime industries.
Some 150 Iranian and foreign companies 
are participating in the event which will 
work until November 29, he said.
Provincial Governor General Fereydoun 
Hemmati told the inaugural ceremony that 
upgrading the capacities of the Economic 
Zones of the Sea and the territorial waters 
can help sustainable job generation and 
greater income.
There are golden opportunities for 
progress in the field of economy and 
maritime industries which can be seized 
using domestic capacities, he said.

During the calendar month to October 
22, approximately 618,000 checks worth 
103 trillion rials (845$ million) bounced, 
according to a repo

%10 Decline in Bounced Checks
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According to the 
report, about 2.4 
million checks 
worth over 435 
trillion rials 
changed hands 
in Tehran in the 
period. 
In terms of value, 
Tehran as usual 
had a predominant 
share of %51.6 
while Khorasan 
Razavi and Isfahan 
came in second and 
third, respectively, 
with %6.5 and 
%6.1. 
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All negative advertising about Iran was 
wrong; famous travel vlogger
A famous travel vlogger known as "The Food Ranger" said to ILNA that 
there is lots of negative advertising about Iran in the world, but tourists 
after traveling to Iran realize that all this advertising was wrong.
Speaking to ILNA’s correspondent, Trevor James who is recently 
traveled to Iran to produce films about Iranian food history said in an 
expulsive interview that “I want to portray the culture of the Iranian 
people so that people around the world know how hospitable the 
Iranians are.”
“I would like to travel to Iran again, of course this time with a different 
perspective.”
Trevor James, also known as "The Food Ranger" on YouTube, is a 
Canadian-born food and travel vlogger and YouTube personality. He is 
famous for his street food tours on YouTube, which have been viewed 
over 410 million times. James started filming his food and travel videos 
in March 2013 and his channel has since grown to have over 3.2 million 
subscribers.

Since then, he has filmed food and travel videos in Malaysia, India, 
Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Singapore, and Mexico.
James, who traveled to the cities of Gorgan, Mashhad and Chabahar, 
continued that although my trip may only be for acquaintance with 
Iranian cuisine, it was also fascinating to see Iran's cultural and religious 
attractions.
 “The problem with street food in Iran is that all the foods offered have 
nothing to do with local and traditional dishes.”
The Food Ranger said “In some cases, the quality of foods is poor. 
However, street foods have a large capacity to attract tourists.” Adding 
that although there are many varied Iranian dishes but the restaurants 
in which to try these foods were very limited.
He added that a long and difficult visa process has been one of my 
concerns about traveling to Iran and this is a big question for all tourists 
that why this process is time-consuming.
“The Iranian government must put a great deal of effort into facilitating 
and enhancing foreign tourist arrivals.”
“I am ready to show my passport with Iran's seal to everyone and the 
media is dividing the people of the world,” Trevor James added.



Malaysia Says Daesh 
May Shift Operations to 
Southeast Asia
A Malaysian minister warned on Wednesday that 
the Daesh (also known as ISIL or ISIS) militant 
group may shift its base of operations to Southeast 
Asia after the death of its leader, according to a 
media report.
Authorities in the region have said it will be a long 
battle to thwart the terrorist group's ideology, even 
after Daesh leader Abu Bakr al-Baghdadi killed 
himself by detonating a suicide vest during a raid 
in northwest Syria in October.
Malaysia will remain on guard against threats 
posed by fighters returning from abroad, online 
radicalization and possible lone-wolf attacks, 
home minister Muhyiddin Yassin said at a meeting 
of ministers from members of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) in Bangkok, 
Reuters reported.
"We believe that al-Baghdadi's death will open 
up another chapter in Daesh's terror operation. 
After losing much of its territory in Syria and Iraq, 
Daesh is also looking for a new base," Muhyiddin 
was quoted as saying by Malaysian news agency 
Bernama.
Muhyiddin, whose ministry oversees the police 
force, said Malaysia had foiled 25 planned attacks 
by Daesh in the country and arrested 512 people 
with suspected links to the group over the past six 
years.
Malaysia has been on high alert since January 2016, 
when gunmen allied with Daesh carried out a series 
of attacks in the Indonesian capital, Jakarta.
Daesh also claimed responsibility for a grenade 
attack on a bar in the outskirts of Kuala Lumpur in 
June 2016 that wounded eight people. It was the 
first such strike on Malaysian soil..

 Iran ready to help facilitate 
Afghan-Afghan talks: Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
met and held talks with a Taliban delegation in a bid 
to facilitate returning of peace to the neighboring 
country.A Taliban delegation headed by Mullah 
Abdul Ghani Baradar, the deputy political chief 
and head of the political office of the Taliban in 
Qatar, held a meeting with Foreign Minister Zarif 
on Tuesday in Tehran.
The Iranian minister pointed to Tehran’s readiness 
to help establish and boost intra-Afghan talks with 
the participation of the Afghan government and all 
other influential political groups.
Zarif also said that Iran is ready to enhance 
economic and cultural ties with the neighboring 
country.
The meeting was held in continuation of Tehran’s 
efforts to return peace and stability to Afghanistan 
and aimed to persuade different groups to engage 
in Afghan-Afghan talks, promote dialogue as a 
solution to differences, and support all Afghan 
forces to cooperate for establishing security in the 
country after the withdrawal of foreign forces.

Iranian people foiled a very dangerous 
plot: Leader

He made the 
remarks on 
Wednesday in 
a meeting with 
t h o u s a n d s 
of Basij 
v o l u n t e e r 
forces on the 

occasion of Basij 
Week.
Ayatollah Khamenei 
d e s c r i b e d 
people’s rallies in 
condemnation of 
violence during 
recent days across 
the country as a 
‘magnificent move’ 
adding, “the Iranian 
nation proved once 
again how powerful 
it is.”
Enemies had spent 
a considerable 
sum of money to 

organize this ‘very 
deep extended plot’ 
and thought that 
they could use the 
issue of gasoline as 
an opportunity “but 
this move was foiled 
by the people.”
Following the 
revision of gasoline 
price in the country 
last week, peaceful 

protests erupted in 
a number of cities 
which turned violent 
in some occasions, 
inflicting damages 
to public property. 
Meanwhile, Iranian 
people came to 
streets during recent 
days to condemn 
the violent actions 
of hooligans and 

voice support for the 
Establishment.
“Police, Basij, and 
IRGC entered the 
field and carried 
out their duties in 
a tough encounter 
but the move done 
by the Iranian nation 
during this week 
is above and more 
important than 

anything else,” said 
the Leader.
“That main 
enemy, i.e. the 
Global Arrogance, 
that are sitting 
behind monitors, 
understand the 
people’s move. They 
received a slap in the 
face and are forced to 
withdraw.”

 Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
lauded the vigilance of the Iranian 
nation in face of plots organized by 
enemies.
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New Advanced Destroyer to 
Join Iran Navy in Coming 
Months
 Iran’s Navy Commander Rear Admiral Hossein Khanzadi 
said a state-of-the-art destroyer dubbed “Dena”, which has 
been designed and manufactured by domestic military 
experts, will join the Navy’s fleet in coming months.
Speaking to reporters in the southern port city of Bandar 
Abbas on Wednesday, Rear Admiral Khanzadi pointed to 
the recent achievements of the Navy and said, “Extended 
deterrence via expansion of the Navy’s capacities and 

capabilities in open waters is on the agenda of the force.”
“To make this fast-paced move, the Navy needs a set of 
equipment, capacities, and capabilities to make attempts 
in high seas for the benefit of global maritime security 
and national economy,” he added.Accordingly, the Dena 
destroyer will join the Navy’s fleet in the Iranian month 
of Bahman (January 1, 2020 – February 19), he noted.The 
commander further said Dena is a new Mowj-class (Wave-
class) destroyer similar to the Jamaran and the Sahand 
destroyers, adding that it has new capabilities compared 
to other destroyers of the country.Khanzadi also said the 
domestically made Damavand destroyer, which crashed 
into a jetty back in January last year, will return to service by 

the end of the current Iranian 
calendar year (March 2020) 
with advanced gears, 
including vertical launch 
missiles, installed on it.
The Damavand destroyer 
crashed into a jetty on 
January 10, 2018, killing 
two sailors of the Iranian 
Navy. The accident occurred 
when Damavand was docking at 
a port in Iran’s northern province of 
Gilan.

“but this move 
was foiled by the 
people.”
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HOPE Foundation of Iran’s 
Regional Policy: Zarif
Iran’s Foreign Minister said President Hassan Rouhani’s new 
initiative for peace in the Strait of Hormuz and in the region, named 
Hormuz Peace Endeavor (HOPE), is the foundation of the country’s 
policy based on good neighborliness.
“It’s the foundation of our policy which is based on good 
neighborliness and respect for international law and mutual respect 
and mutual benefit,” Mohammad Javad Zarif said while addressing 
a ceremony marking Day of Economic Cooperation Organization 
(ECO) in Tehran late on Tuesday.
He added that Iran believes in strong neighborhood policy as the 
world countries can reach their goals by having powerful neighbors.
“Iran believes in a strong neighborhood. We believe that through a 
strong neighborhood we will be able to achieve our goals much easier 

and much better than individually,” Zarif said.
“We need to recommit ourselves to cooperation both within the 
membership of ECO as well as between ECO and other regional 
organizations and between ourselves… Iran is interested in 
maintaining the same type of relations that it has with its ECO 
partners and extending it to our partners in the Persian Gulf region,” 
he added.Stressing that Tehran was willing to have the same 
cooperation with the Persian Gulf littoral states as it has with ECO 
members, the top Iranian diplomat said, “All of us will benefit from 
cooperation and all of us will suffer from competition, from conflict 
from instability and from insecurity.”
ECO is an intergovernmental regional organization which was 
established in 1985 by Iran, Pakistan and Turkey for the purpose of 
promoting economic, technical and cultural cooperation among the 
member states.
In 1992, the organization was expanded to include seven new 

members. 
Afghanistan, Azerbaijan, Iran, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan 
and Uzbekistan are currently ECO member states.

News

Iran Summons 
Norwegian 
Diplomat 
over Quran 
Desecration
Iran’s Foreign 
Ministry summoned 
Norway’s charge 
d’affaires over the 
recent burning of 
the Holy Quran by 
an extremist group 
in the Scandinavian 
country and warned 
against the dangerous 
consequences of such 
acts, which could 
spread extremism 
and violence.
The director 
of the Iranian 
Foreign Ministry’s 
Department of North 
European Affairs on 
Tuesday summoned 
the Norwegian 
envoy, in the absence 
of the country’s 
ambassador, to 
convey the Islamic 
Republic’s strong 
protest against the 
hideous move in the 
European country.
The Iranian Foreign 
Ministry official said 
the hateful act hurt 
the sentiments of 
Muslims around the 
world, adding, “One 
cannot insult the 
beliefs and sanctities 
of more than 1.5 
billion Muslims in 
the world under the 
pretext of freedom of 
expression.”
He further urged 
the Norwegian 
g o v e r n m e n t 
to prevent the 
recurrence of such 
“seditious acts” and 
deal harshly with 
those behind the 
recent desecration.
The Norwegian 
charge d’affaires, 
for his part, said 
he would convey 
Iran’s protest to the 
Oslo government 
and added that his 
country utterly 
rejects the move.
Norway’s principled 
policy is to back 
the freedom of 
expression and 
opinion and to 
prevent the spread of 
hatred, the envoy said.
In derogatory acts on 
Sunday, members of 
the “Stop Islamization 
of Norway” (SIAN) 
in Kristiansand city 
insulted two copies 
of the Holy Quran, 
while Lars Torrens, 
head of the anti-
Islam organization, 
burned another  
copy.
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Rouhani promises to 
help quake-hit people
President Hassan Rouhani said Iranian 
government considers problems of 
the quake-hit people as its own and 
will stand by them, promising to help 
them leave behind the hardship due to 
destruction of the houses.
Rouhani made the remarks on 
Wednesday during a visit to the quake-
stricken town of Dastjerd.
He promised the people of Dastjerd 
that the government will support 
them by paying all costs of the 
reconstruction of the damaged houses.

He added that the Iranian government 
will spare no efforts in this regard 
and expressed hope for the Housing 
Foundation to contribute to the 
reconstruction and reinforcing the 
structure of the houses in the quake-
hit area.
An earthquake measuring 5.9 on the 
Richter scale shook the city of Tark 
in the northwestern province of 
East Azarbaijan in the early hours 
of November 8, claimed lives of five 
people and injured several others.
President Rouhani, who arrived in 
East Azarbaijan's capital city of Tabriz 
Wednesday morning on a day-long 

visit, is to open several industrial, 
health and development projects.
It is the fifth visit to East Azarbaijan 
province of President Rouhani over the 
past four years.

No Intention to Exit 
Nuclear Accord
 Iran's steps to reduce its compliance 
with the 2015 nuclear deal are taken 
based on the provisions of the accord 
and under the supervision of the 
International Atomic Energy Agency, 
and do not signify the country's 
intention to pull out of the agreement, 

a lawmaker said.
"Iran has committed no violation 
[and taken no measure] without 
the supervision of the IAEA. We are 
acting based on Article 36 of JCPOA," 
Hossein Naqavi, the spokesman of 
Majlis National Security and Foreign 
Policy Commission, told ICANA, 
using the abbreviation of the Joint 
Comprehensive Plan of Action, the 

deal's formal name.  Iran is gradually 
exceeding the limits set in the nuclear 
deal in response to the United States' 
withdrawal and reimposition of 
sanctions, as well as European parties' 
failure to safeguard Iran's interests.    
The moves are aimed at inducing 
Europe to deliver on their promises to 
protect the Iranian economy against 
the US pressure.



No more need for Iranians to receive visa for 
trip to Nakhchivan
Consulate General of the Islamic Republic of Iran in the 
Nakhchivan Autonomous Republic has announced the visa 
waiver for Iranian tourists to this country.Seyed Ahmad Hoseini, 
Iran’s Consulate General in the Nakhchivan Autonomous Republic 
made the announcement, saying that Iranian tourists will no longer 
need visas to make trips to the Nakhchivan Autonomous Republic 
form 1 December 2019.Accordingly, the citizens of the Islamic Republic 
of Iran can stay Nakhchivan for a period of 15 days without any need to visa .

 Iran’s First Vice President 
Es’hagh Jahangiri said that 
economic problems in 
the country can be settled 
through cooperation and 
collaboration of academics 
and elites.Relying upon 
academics and elites in 
the country, suitable and 
proper strategies can be 
formulated to get rid of 
problems overshadowing 
the country in different 
political, economic and 
social fields.He made the 
remarks in an expert-level 
session entitled “A Research 
Project for Promoting 
Social Capital” on Wed. 
and added, “strengthening 
social capital should be 
turned into a national 
 issue.”

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
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The Judiciary panel scheduled the hearing as the 
separate Intelligence Committee released two 
last transcripts from its depositions, including 
from a White House budget official who detailed 
concerns among colleagues as Trump ordered 
them, through intermediaries, to put a hold on 
military aid to Ukraine.
Trump ordered the hold as he was pressuring 
Ukraine’s president to investigate Democrats 
— the issue at the heart of the impeachment 
probe. Multiple government witnesses testified 
in impeachment hearings held by the Intelligence 
panel this month that Trump directed his personal 
lawyer, Rudy Giuliani, to take the lead on Ukraine 
policy and that Giuliani pushed an “irregular” 
diplomatic channel.The Intelligence Committee 
is wrapping up the investigative phase of the probe 
and preparing its report for the next. Committee 
Chairman Adam Schiff has said the report could 
be released soon after the House returns from its 
Thanksgiving break.The initial Judiciary hearing 
on Dec. 4, the day after lawmakers return, will 
feature legal experts who will examine questions 
of constitutional grounds as the panel decides 
whether to write articles of impeachment against 
Trump — and if so what those articles will be. 
Judiciary Chairman Jerrold Nadler, D-N.Y., said 
Tuesday that his panel’s hearing will “explore 
the framework put in place to respond to serious 
allegations of impeachable misconduct.”
Democrats are aiming for a final House vote by 
Christmas, which would set the stage for a likely 
Senate trial in January.Trump, meanwhile, tried 
to put distance between himself and Giuliani 
in a radio interview Tuesday. Asked by host Bill 
O’Reilly what Giuliani was doing on his behalf in 
Ukraine, Trump said, “I don’t even know,” adding 
that Giuliani had canceled one trip and had other 
clients as well, AP reported.
Asked directly if he had directed Giuliani to go to 

Ukraine on his behalf, Trump said, “No.”
In a phone call to Ukrainian President Volodymyr 
Zelenskiy on July 25, Trump had said several 
times he would have Giuliani contact Zelenskiy. 
“Rudy very much knows what’s happening and 
he is a very capable guy,” Trump said to Zelenskiy, 
according to a rough transcript released by the 
White House.Trump and his lawyers are invited to 
attend the Judiciary hearing and make a request to 
question witnesses, according to Democratic rules 
approved by the House last month. The committee 
released a letter from Nadler to the president, 
saying that he hopes Trump will participate, 
“consistent with the rules of decorum and with the 
solemn nature of the work before us.”
It’s unlikely that the president himself would 
attend, as Trump is scheduled to be overseas 
on Dec. 4 for a summit with NATO allies outside 
London — a split screen showing leadership 
that Trump’s allies might find favorable. The 
Judiciary panel gave the White House until Sunday 
evening to decide whether Trump or his lawyers 
would attend.If Democrats stay on schedule, the 
committee will introduce articles of impeachment, 
debate them and then hold a vote, a process that 
could take several days. If charges are approved 
by the end of the second week of December, the 
House could hold a formal impeachment vote the 
third week of the month just before leaving for the 
holidays.The charges are expected to mostly focus 
on Ukraine. Democrats are considering an overall 
“abuse of power” article against Trump, which 
could be broken into categories such as bribery 
or extortion. That article would center on the 
Democrats’ assertion, based on witness testimony, 
that Trump used his office to pressure Ukraine into 
politically motivated investigations.
Democrats are also expected to include an article 
on obstruction of Congress that outlines Trump’s 
instructions to officials in his administration to 
defy subpoenas for documents or testimony.
Though several government officials called by 
Democrats cooperated with the committee, 
several key witnesses — including acting White 
House Chief of Staff Mick Mulvaney, Secretary of 
State Mike Pompeo, Energy Secretary Rick Perry 
and former National Security Adviser John Bolton 
— refused, following Trump’s orders.

“Following the moves by the Saudi-Zionist 
network of Iran International to organize 
terrorist, subversive and separatist acts 
and encourage destruction of public 
property and after the careful tracking of 
these moves by the forces of the Ministry 
of Intelligence of the Islamic Republic of 
Iran, some legal restrictions have been 
imposed on the key elements of the hostile 
network,” the center said in a statement 
on Tuesday.
“Some anti-Tehran Persian-language 
networks which have financial and 
intelligence affiliations with Western 
countries and some of the reactionary 
regimes in the region have sought to ... 
worsen Iran’s internal situation,” the 
statement added.
The Saudi-Zionist network of Iran 
International has made attempts to 
disrupt the security of the country by 
encouraging and provoking thugs to 
organize terrorist acts, it said.
Due to the “terrorist, subversive and 
divisive nature” of the network, some 

judicial and legal restrictions have been 
imposed on the properties of its key 
elements, the judiciary went on to say.
 Following a hike in the price of gasoline 
earlier this month, a number of Iranian 
cities saw sporadic protests that turned 
violent in some cases. A number of banks 
and government buildings were set ablaze.
Meanwhile, anti-Iranian media outlets as 
well as some Western officials, including 
US Secretary of State Mike Pompeo, voiced 
their support for the rioters who took 
advantage of the protests.
In an address on November 17, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei warned that the sporadic 
protests and acts of vandalism in Iran 
would create insecurity.
Describing insecurity as the worst 
calamity for society, the Leader said 
that “all evil centers in the world” have 
mobilized efforts in recent days to 
encourage unrest in Iran.
Ayatollah Khamenei also called on the 
Iranian authorities to be careful that the 
rise in the price of fuel would not increase 
the price of other commodities.
The Leader also called on the people to 
separate themselves from a group of thugs 
who are encouraged by the foreign-based 
anti-Iranian front to foment insecurity.

Democrats Push Impeachment to Next Phase 
with December 4 Hearing

Iran’s Judiciary Puts Legal Restrictions on 
Key Elements of Saudi-Backed TV

The US’ House Judiciary Committee is set to take over the impeachment 
probe of President Donald Trump, Democrats announced Tuesday, 
scheduling a hearing for next week as they push closer to a possible vote 
on actual charges of “high crimes and misdemeanors.”

Iran’s Judiciary has placed legal restrictions on the properties 
of the key elements of the “Saudi-Zionist” TV channel Iran 
International, given the “terrorist” nature of the UK-based me

“Some anti-
Tehran Persian-
language 
networks which 
have financial 
and intelligence 
affiliations 
with Western 
countries and 
some of the 
reactionary 
regimes in 
the region 
have sought 
to ... worsen 
Iran’s internal 
situation,”

“Rudy very much 
knows what’s 
happening 
and he is a very 
capable guy,” 
Trump said 
to Zelenskiy, 
according to a 
rough transcript 
released by the 
White House.
Trump and his 
lawyers are 
invited to attend 
the Judiciary 
hearing and 
make a request 
to question 
witnesses, 
according to 
Democratic rules 
approved by 
the House last 
month. 

 Abbas warns breaking 
off relations with US over 
‘legalization’ of West Bank 
settlements
 Palestinian President Mahmoud Abbas has 
threatened to end the relationship with the US after 
the Trump administration declared Israel's Jewish-
only settlements in the West Bank – illegal under 
international law – legal.
“We are ready to go to a complete breakdown of 
relations with [the US],” Abbas told Russian journalists 
on Tuesday. He explained that “almost every country in 
the world” has condemned US Secretary of State Mike 

Pompeo's statement legitimizing the settlements last 
week, and Palestinian authorities were not willing to 
let such a brash move go unaddressed.
“The US administration has long been hostile to the 
Palestinian people,” Abbas continued, recalling that 
President Donald Trump's so-called “deal of the 
century” kicked off by cutting off Palestinian refugee aid 
through UNRWA and relocating the US embassy from 
Tel Aviv to Jerusalem.
Pompeo declared last week that Israeli settlements 
were no longer inconsistent with international law, 
reversing a 1978 State Department legal opinion and 
setting Washington at odds with the rest of the world, 
which considers the settlements – built on occupied 
land and restricted to Jewish inhabitants – illegal.



وزیر صنعت دلیل باال رفتن قیمت خودرو را اعالم کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: امروز نظارت بر بازار تشدید شده و رسیدگی ها باید سرعت گیرد، درعین 
حال تورم خودرو در بازار واقعی نبوده و متاثر از سهمیه بندی بنزین نیست؛ بلکه سو استفاده هایی در این بازار 

رخ داده است.
»رضا رحمانی« در حاشیه همایش نقش فعاالن اقتصادی در تحقق گام دوم انقالب گفت: نظارت بر بازار همیشه 
وجود داشته، اما اکنون به دلیل شرایط تشدید شده و شرایط ایجاب میکرد حضور جدی تری در بازار داشته باشیم.

وی افزود: آمار شکایت ها بیشتر شده و باید رسیدگی سرعت می گرفت؛ این موضوع متناسب با شرایط است و زمان 
ندارد و تا هر زمان احساس شود بازار به این نظارت نیاز دارد، در بازار حضور داریم.رحمانی ضمن تاکید بر اینکه همیشه 

اســتانداردی از نظارت وجود دارد، افزود: طرح جدید نشان داد کارهای اساسی مانند تکمیل سامانه و کنترل زنجیره ها را باید 
جدی تر انجام دهیم.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: پیرامون افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت ها باید دو نکته رادر نظر گرفت؛ یکی تاثیر واقعی و دیگری تاثیر 
روانی و تورم انتزاعی است. رحمانی با بیان اینکه باید تاثیر واقعی را پذیرفت، گفت: ۱۰۰ قلم کاالی پر مصرف را وزارت صنعت هر روز رصد می کند 

که در این مدت ۵۰ درصد آنها افزایش قیمت داشته اند، البته برخی  افزایش ها بین یک تا چهار درصد بود.

ثبت نام برای دریافت سبد حمایتی موجب قطع یارانه نمی شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد حمایت معیشتی و یارانه نقدی هیچ ارتباطی با هم ندارند و ثبت نام  

برای دریافت سبد حمایتی موجب قطع یارانه نقدی نمی شود.
»محمد شریعتمداری« در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اگرچه تمکن مالی 
در پرداخت هدفمندی یارانه نقدی و سبد حمایت معیشتی دولت مورد توجه است اما این دو مجموعه هیچ 

ارتباطی با هم ندارند.
وی افزود: مجموعه پرداخت هدفمندی یارانه در سازمان هدفمندی یارانه انجام می شود و پرداخت سبد حمایت 

معیشتی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اینگونه نیست که اگر برای دریافت طرح حمایت معیشتی 
ثبت نام  کنند یارانه آنها قطع می شود. وزیر کار درباره پرداخت سبد حمایتی به ۶۰ میلیون نفر، تاکید کرد: این واقعیت، غیرقابل 
انکار است. وی اضافه کرد: ضریب خطای طرح های حمایتی در جهان چهار تا پنج درصد است و در رسیدگی ها تعلل نمیکنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: در اینکه دولت یک ریال از افزایش قیمت بنزین را در بودجه عمومی هزینه نمی کند نیز تردید نیست.
وزیر کار درباره پرداخت سبد حمایت به زنان سرپرست خانوار، گفت: به همه زنان سرپرست خانوار که تک نفره باشند و درآمد آن زیر پنج میلیون 

تومان باشد، سبد حمایتی پرداخت شده است و چنانچه انجام نشده نباشد به زودی پرداخت می شود.
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نکته  جالب توجه 
اینکه جدا از ماهیت 
طرح های اقتصادی 

به نظر می رسد در حال 
حاضر بوروکراسی در 
ایران به شدت ضعیف 

شده است
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یک مقام مسئول کارگری 
اعالم کرد

کارگر با خانه یک 
میلیاردی دنبال 

یارانه و سبد معیشتی 
نیست!

یک مقام مســئول کارگری با بیان 
اینکه ۸۰ درصــد کارگران حداقل 
بگیرند، گفت: اگر کارگران خانه یک 
میلیارد تومانی داشتند هیچگاه دنبال 
گرفتن یارانه و سبد حمایتی و کمک 

معیشتی نبودند!
هادی ابوی درباره مشــمول نشدن 
بسیاری از کارگران در طرح کمک 
معیشتی گفت: علیرغم آنکه کارگران 
همواره در صف مقدم انقالب و جنگ 
بودند اما بیشــترین آســیب را از 
هجمه های اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه دیدند و متاسفانه در طول 
سالهای اخیر در بیشتر برنامه ریزی 
ها و سیاســتهای حمایتــی آنطور 
که باید دیده نشــده اند و بسته های 
حمایتی یا کمک معیشتی به آنها 

تعلق نگرفته است.
وی ادامه داد: با وجــود آنکه وزارت 
کار متولی این کار است و با مشکالت 
و دغدغه هــای کارگــران به طور 
مستقیم ارتباط دارد ولی می بینیم 
که کارگران شامل حالشان نشده و 
کمک معیشتی به حساب بسیاری 

از آنها واریز نشده است.
دبیرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران با بیان اینکه بیش 
از ۸۰ درصــد کارگــران حداقــل 
بگیرند، تصریح کرد: بخش اعظمی 
از کارگران اجاره نشین هستند و اگر 
خانه یک میلیارد تومانی داشــتند 
هرگز دنبال بسته حمایتی یا کمک 
معیشــتی و یارانه نبودند. شاید به 
نــدرت کارگری باشــد کــه خانه 
شخصی داشته باشد ولی وقتی ۸۰ 
درصد کارگران حداقل بگیرند یعنی 
توانایی پس انداز و تمکن مالی باال 
را ندارند. به گفته ابوی در حالی که 
کمک معیشتی باید به قشر محروم 
و کم درآمد جامعه اختصاص داده 
شود ولی این مبلغ به بخش اعظمی 
از خانوارهــای کارگری که زیر خط 

فقر هستند تعلق نگرفته است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

گفتنی اســت بر اســاس 
این پژوهــش ایرانیان در 
هر ســال 99 میلیارد دالر 
انرژی مصرف می کنند که 
سهم هر ایرانی 3.۵دالر در 
روز است، بر این اساس اگر 
کل یارانه پنهان حذف شود 
سهم هر ایرانی در ماه ۱.۵ میلیون تومان 

است.
الزم به ذکر است، بر اساس گزارش مجلس 
میزان یارانه پنهان در ســال قبل ۱39۰ 
هزار میلیارد تومان و بر اســاس گزارش 
سازمان برنامه و بودجه کل یارانه پنهان  
۱3۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده 

است.
 اما این همه ماجرا نیست، در حال حاضر 
دهک های ثروتمنــد 24 درصد از یارانه 
انرژی  اســتفاده می کننــد اما دهکهای 

محروم 4 درصد از آن  منتفع می شوند، این 
درحالی است که سهم انرژی در مجموع 
هزینه های زندگی دهک های ثروتمند 3.۶ 
درصد است اما دهکهای محروم 9 درصد 
به انرژی وابسته هستند، یعنی انرژی در 
دهک محروم 2.۵ برابر تأثیر بیشــتری 
دارد بنابراین هر شوک اقتصادی در این 
وضعیت زندگی اقشار محروم را به شدت 

تحت تاثیر قرار می دهد.
با در نظر گرفتن این دو پیش فرض یعنی 
»ارقام بــاالی تخصیــص یارانه پنهان« 
در اقتصاد ایران و همچنین »وابســتگی 
بیشتر خانوارهای محروم تر به انرژی« در 
خصوص قیمت بنزین چــه اقدامی باید 

صورت می گرفت؟
نکته  جالب توجه اینکــه جدا از ماهیت 
طرح های اقتصادی به نظر می رســد در 
حال حاضر بوروکراسی در ایران به شدت 
ضعیف شده است و یکی از علل شکست 
طرح های اقتصادی نیز همین ضعف نظام 

اداری و اجرایی کشور است.
از طــرف دیگر بــا توجه به فشــارهای 
بودجه ای دولت مجبور شــده است دو 
سیاست را همزمان پیاده کند؛ یکی حذف 
یارانه گروه هایی از مردم و دیگری افزایش 
قیمت بنزین، اما  آمارها نشان می دهند 
که مردم در یک جامعه ثروتمند زیست 
نمی کنند و باید سیاست های حمایتی را 

دستور کار قرار داد.
آمارهای جالب توجهی از زیســت مالی 

خانوارهای ایرانی به دست آمده که نشان 
می دهد تصور غالب آن چنان با واقعیتهای 
میدانی سازگار نیست، به عنوان مثال در 
ایران ۱2 میلیــون خانواده یا نصف مردم 

ایران هیچ نوع خودرویی ندارند.
در این بین توجه به نکات زیر حائز اهمیت 

است؛
ـ بر اســاس گزارش ســه هفته قبل  ۱ـ 
مرکز آمار ایران در پایان سال 97 درآمد 
4 میلیون تومانی با وجود مستأجر بودن 
به عنوان معیار  قرار گرفتن در دهکهای 
باالی درآمدی )جزو 3۰ درصد ثروتمند 
جامعه( اعالم شده است. آمار بانک مرکزی 
نیز درآمد  ۵.۵ میلیون تومان را برای قرار 
گرفتن در سه دهک باالی درآمدی جامعه 
اعالم کرده اســت. پس بخش مهمی از 
جامعه ما ثروتمند نیســت و انتخاب 24 
میلیون نفر برای حذف شدن از دریافت 

حمایت معیشتی کار ساده ای نیست.
ـ نکته جالب توجه اینکه به خالف تصور  2ـ 
عمومی تنها 9۰۰ هــزار خودروی باالی 
2۰۰ میلیون تومان در کشور وجود دارد. 
صاحبان این خودروها همان خانوارهایی 
هستند که مسافرت های خارجی می روند 
و خانه  های میلیاردی دارند، بر این اساس 
آمارهای دیگر نیز مؤید این مطلب است 
که فقط ۵ درصد مردم کشــور ثروتمند 

هستند.
ـــ بــر اســاس معیارهــای درنظر  3ـ 
گرفته شده، شــاخص درآمد 4 میلیون 

تومان برای خانوار ۱نفره، ۵ میلیون تومان 
برای 2نفره، ۶ میلیون تومان برای 3نفره و 
۸ میلیون تومان به باال برای خانوار ۵نفره 
جهت حذف یارانه در نظر گرفته شــده 
است، البته ظاهراً هزینه های اجاره را باید 

به نوعی در این اعداد لحاظ کرد.
ـ در اســتان تهران ۵7 درصد مردم  4ـ 
یارانه معیشتی دریافت نکردند اما در شهر 
تهران تنها 4۰ درصــد در صف دریافت 
حمایت معیشتی قرار گرفتند، شاید به 
همین دلیل است که به یک باره  با انبوهی 
از اســتعالمهای عــدم دریافت حمایت 

معیشتی در تهران مواجه می شویم.
با این تفاسیر با توجه به فقیر شدن جامعه 
ایرانی در سالهای اخیر و پس از شوکهای 
ارزی پیاپی انتخاب 24 میلیون نفر برای 
حذف از دریافت حمایت معیشتی دشوار 

بود.
در یک جمع بندی می توان گفت که وقتی 
قسمت مهمی از جامعه فقیر شده است 
با توجه به کمبود منابع حرکت به سمت 
حذف عواید ناشی از اصالح قیمت بنزین 
بسیار پیچیده می شود، به عبارت ساده تر 
شاید حذف طبقه متوسط و کارمندان با 
این ترسیم کلی از شــرایط خیلی دور از 

ذهن به نظر نرسد.

    فرایند حذف دهک های باال از صف 
دریافت یارانه معیشتی

این طرح باید از لحاظ تکنیکی نیز از روالی 
قابل قبول برخوردار باشد، در واقع سؤال 
بعدی این اســت؛ اگر کلیات اســتدالل 
حذف یارانه حــدود 24 میلیون ایرانی را 
پذیرفته باشیم چگونه از خروجی نهایی 

طرح باید مطمئن شد؟ بررسی ها نشان 
می دهد پنجاه پایگاه اطالعاتی با محوریت 
تمرکز در دولت ایجاد، جمع آوری و به هم 
متصل شده است و آزمون وسع با ترکیب 
33 شاخص بر اســاس اطالعات این ۵۰ 

پایگاه انجام می شود.
بایستی توجه داشت که احتمال وجود ۵ 
درصد خطا در این گستره جمعیتی دور 
از ذهن و غیر قابل پذیرش نیست. یکی از 
نکات مهم در خصوص شاخصهای حذف 
مربوط به معیار درآمد خانوار است، پیش 
از این برای حذف افــراد از صف دریافت 
یارانه نقدی به آزمون وسع بر اساس هزینه 
تأکید شده بود اما در  حال حاضر شاهد 
چرخــش ۱۸۰درجــه ای در این حوزه 
هستیم که بایســتی دالیل این تصمیم 

نیز شفاف شود.

جزئیات تازه از دالیل حذف یارانه معیشتی ۲۴میلیون ایرانی  

 توجیهات دولت برای گرانی بنزین چه بود؟
جزئیات تازه ای از دالیل و توجیهــات دولت برای گران کردن 
بنزین و نحوه شناسایی ۲۴میلیون نفر ثروتمند برای حذف یارانه 

معیشتی در یک گزارش دولتی اعالم شد.
جزئیاتی از یک گزارش دولتی نشان می دهد حدود 80 درصد 
کارشناسان اقتصادی از دستگاههای مختلف بر ضرورت حذف 
یارانه های پنهان حاملهای انرژی در اقتصاد ایران تأکید کرده اند، 
در همین راستا در شهریور ماه سال جاری، بررسی های اولیه در 
مجلس شورای اسالمی با محوریت هیئت رئیسه مجلس روی 
حذف یارانه پنهان انجام شــده که ماحصل آن در یک کتابچه 

جمع بندی شده است.

بازار

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد:
در لبنیات افزایش قیمت نداشته ایم

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اجرای طرح اصالح قیمت 
بنزین گفت: اجرای این طرح مانع از تغییر در سیاست های 
پیشین وزارت صمت در واردات کاالهای ممنوعه نیست و 
سیاست های وزارت صمت در 7 محور و با توجه ویژه به حمایت از ساخت و تولید 

داخل اجرا خواهد شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی در نهمین نشست ویژه ستاد تنظیم 
بازار گفت: در نهمین روز از اجرای طرح اصالح قیمت بنزین، تاکنون فضای غیر متعارف و غیر 
معمولی را در بازار مشاهده نکرده ایم و در رصد بازار مشاهده خواهید کرد که تقریبا متناظر با 

همین شرایط سال های گذشته هم در کشور بوده است.

وی ادامه داد: در بعضی از فصول سال مصرف برخی از کاالها افزایش می یابد و تولید بعضی از 
کاالها با نوساناتی مواجه است؛ در این مقطع سال گوجه فرنگی مصرف و نرخ آن افزایش پیدا 
می کند، چرا که در اکثر کشور این محصول خیلی کم برداشت می شود و تا 2 هفته آینده با آغاز 

برداشت محصول در مناطق جنوبی، بازار شرایط بهتری خواهد گرفت.
او درباره نرخ دیگر کاالها گفت: تغییر قیمت بنزین اگرچه تاثیرگذار است و باید بپذیریم که 
۱۰۰۰ تومان، تبدیل به ۱۵۰۰ تومان در بخش سهمیه بندی شده است ولی افزایش قیمت 

در کاالهایی که در سفره مردم هستند، تاثیر زیادی نداشته است.

   آخرین افزایش قیمت برخی کاالها در ۴ ماه گذشته بوده است
قبادی توضیح داد: در نشست های گذشته به ســازمان حمایت تکلیف کرده ایم با بررسی 

کارشناسی اعالم کنند که اگر قرار است افزایش نرخی را بپذیریم؛ بپذیریم و قرار نیست که 
رفتار ما با بازار، رفتار غیر واقعی و غیر اقتصادی باشد، بنا نیست که سرکوب قیمت و حرکت 
برخالف چارچوب و اصول بازار را انجام دهیم، اما در شرایط فعلی اتفاقی نیافتاده است که 
موجب افزایش قیمت کاال شود. معاون بازرگانی وزرات صمت با اشاره به عرضه روزانه بعضی 
از کاالها بیان کرد: در بخش لبنیات که به صورت روزانه عرضه می شود، هیچ افزایش قیمتی 

نداشته ایم و در میوه و مرکبات هم افزایش قیمت قابل توجه نبوده است.
قبادی درباره بازرسی و نظارت بر بازار توضیح داد: سامانه ۱24 به صورت شبانه روزی آماده 
رسیدگی به شکایت مردم است، نظارت های بازرسان نسبت به روزهای گذشته چند برابر شده 
است ولی براساس آمار و تشکیل پرونده هایی که انجام شده است، تعداد بازرسی ها گواهی می 

دهد که تالش ها چند برابر ماه های قبل شده است.

ایسنا
خـــبــــر



استارتآپ

سورناستاریدر»گردهماییفناوریهاینویندرپیشگیریمبارزهباقاچاقکاالوارز«:

راهقاچاقکاالوارزباشیوههایبومیواستارتآپیسدمیشود

معاونعلمیوفناوریرییسجمهوریباتاکیدبراینکه
امرمبارزهباقاچــاقکاالوارزبهروشهایبومینیازدارد،
گفت:بایدنرمافزارها،سیستمهاوتشکیالتمبارزهباقاچاقکاالوارزدرکشور
بومیومبتنیبرداشتههایداخلیازجملهتوانمندیشرکتهایدانشبنیانو

استارتآپهاباشد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در آیین اختتامیه ارایه نیازهای فناورانه 
قاچاق کاال و ارز، با بیان اینکه یک درک مشترکی بین مسووالن و شرکت هایی دانش بنیان 
ایجاد شده است، گفت: این درک متقابل همان زیست بومی است که اتفاقات خوبی را در حوزه 

پیشرفت های علمی و فناورانه رقم زده است.

زیستبومدانشبنیانرویکردنوآورانهوصادراتمحوردرازایوارداتراترویج
میکند

ستاری با بیان این که با شــکل گیری زیســت بوم فناوری و نوآوری، فرهنگ خام فروش و 
واردات محور در حال تغییر است و جای خود را به اقتصاد نوآور و دانش بنیان می دهد، اظهار 
کرد: اگرچه سایه گســتردن اقتصاد نفت محور، مروج فرهنگ وارداتچی و مصرف گرا بود و 
مشکالت زیادی را برای کشور به همراه داشت، اما خوشبختانه امروز به مدد زیست بوم نوآوری 
و کارآفرینی، که جوانان خالق مهم ترین نقش آفرینانش هستند، این فرهنگ جای خود را به 

صادرات محصوالت دانش بنیان و توجه به توانمندی های نوآورانه داده است.

  رییس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری ادامه داد: واردات با خود فرهنگی می آورد که هیچ 
ربطی به فرهنگ ما ندارد و این موضوع مشــکالت زیادی برای کشور 

ایجاد می کند.
ستاری در ادامه بیان کرد: اگر می خواهیم به توسعه برسیم باید از بازارهای 
داخلی خود در تمام حوزه ها مثل ناموسمان دفاع کنیم. این کاری است که 

تمام کشورهای پیشرفته انجام داده اند.
به گفته ستاری، با توجه به اینکه افزایش سطح رفاه اجتماعی و جمعیت 
کشور نمی توانیم با درآمدهای حاصل از خام فروشی و نفت خام، به رونق 

اقتصادی برسیم.

همدلیوهمراهیهمهبخشهابرایرونقزیستبومنوآوری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تأکید کرد: باید اعتماد عمومی مردم 
و مسووالن به تولیدات داخلی افزایش یابد. اگر ما که در زیست بوم فناوری و 

نوآوری هستیم بتوانیم از بازار داخلی صیانت کنیم یعنی موثر هستیم.
به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در تمام صنایع شبکه های محکم و ریشه دار 

واردات شکل گرفته است که باید با این شبکه ها مبارزه کنیم.
ستاری ادامه داد: همه ما در یک جبهه مشترک مبارزه هستیم و باید در این میدان نبرد با 
فرهنگ نادرست خام فروش، به کمک زیست بوم فناوری و نوآوری با فرهنگ مصرف گرایی 

مبارزه کنیم.
رییس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: 
ایران کشوری با مرزهای متنوع است. ما با ۱۵ کشور مرز مشترک داریم که باید از این موهبت 

به خوبی برای توسعه بازار داخلی بهره بگیریم.
ستاری همچنین گفت: صیانت از بازار داخلی یک امر واجب و تاثیرگذار است و باید برای تحقق 

این امر همه با هم تالش کنیم.

صیانتازبازارداخلیباکمکشرکتهایدانشبنیانمحققمیشود
علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: حضور شرکت های دانش بنیان به 

صیانت از بازار داخلی و رفع نیازهای فناورانه کشور کمک می کند.
به گفته وحدت، اگر بتوانیم شــرکت های دانش بنیان را به اقتصاد کشور وارد کنیم به بازار 

اشتغال نیز رونق داده ایم. 
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه بیان کرد: در حوزه نوآوری و فناوری هیچ نیازی 

نیست که نتوانیم با تکیه بر داشته های داخلی پاسخ دهیم.
وحدت ادامه داد: واقعا متاسفیم که برخی دست ها و تشکل ها اجازه نمی دادند از محصوالت 
و تولیدات داخلی بهره ببریم. البته چند سالی است که به لطف زیست بوم نوآوری و فناوری 

این بازار رونق گرفته است.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه گفت: در نمایشگاه ارائه نیازهای فناورانه قاچاق 
کاال و ارز تفاهم نامه های زیادی منعقد شد که تا تبدیل این تفاهم نامه ها با قرارداد دست از 

کار نمی کشیم.
بنا به گفته وحدت، ایجاد یک کارگروه یا دفتر برای پیگیری اجرایی شــدن تفاهم نامه ها 

ضروری است.

پیونددانشگاهومراکزنوآوری«اثرمنددرپیشگیریازقاچاقکاالوارز
علی مویدی  رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم معتقد است که پیوند دانشگاه 
و مراکز نوآوری در پیشگیری از قاچاق کاال و ارز موثر است و این پیوند مستحکم را حفظ می 

کنیم.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: یکی از خالهای آسیب رسان در حوزه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز عدم استفاده از نیروهای دانشگاهی و توانمندی آنها است. نیروهایی 

که می توانند به مبارزه با قاچاق کاال و ارز سرعت و کیفیت بخشند.
وی بیان کرد: حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید به حوزه پیشگیری وارد شود و تالش می کنیم 

این کار را با کمک شرکت های دانش بنیان محقق کنیم.

بازدیدازنوآورانههایمبارزهباقاچاقکاالوارز
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در صندوق نوآوری و شکوفایی 
در گردهمایی فناوری های نوین در پیشگیری مبارزه با قاچاق کاال و ارز شرکت و از نمایشگاه 

دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان دیدن کرد.
شرکت های دانش بنیان حاضر در این نمایشگاه برای فروش و خدمات و محصوالت خود ۱60 
نشست رودررو با متقاضیان برگزار کردند تا با کمک خدمات فناورانه خود، میزان قاچاق کاال 

و ارز در کشور را کاهش دهند.
در مدت ۳ روز برگزاری نمایشگاه ، ۳۲ تفاهم نامه همکاری امضا شد، گفت: این تفاهم نامه ها 
میان شرکت های دانش بنیان و متقاضیان خرید خدمات و محصوالت مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز منعقد شد. این نمایشگاه روزانه میزبان حدود ۴00 نفر بود و در این سه روز ۸ نشست 
معرفی نیازهای فناورانه برگزار شد. همچنین ۱0۲ شرکت دستارودهای خودر ار در معرض 

نمایش قرار دادند.

دیجیاتو
گــــــزارش
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استارت آپ ها چه مشکالتی دارند؟
یک فعال استارت آپی گفت: به طورکلی علت شکست استارت آپ ها به مشکالت متعددی بازمی گردد.

احمد سپهوند اظهار کرد: طبق تعاریف سازمان های جهانی، استارت آپ یک کسب وکار جدید است که با یک 
حرکت نو و فناورانه انجام می شود.

وی گفت: به طور کلی علت شکست استارت آپ ها به مشــکالت متعددی بازمی گردد که می توان یکی از 
بزرگ ترین مشکالت را عدم تشکیل و رهبری یک تیم منسجم دانست و در وسط راه کار را رها می کنند و به 

اصطالح رفیق نیمه راه می شوند.
سپهوند ادامه داد: یکی از مشکالت استارت آپ ها نبود سرمایه گذار مطمئن برای طرح هایی است که نیاز به تزریق 

سرمایه دارند.
این فعال استارت آپی با بیان اینکه از دیگر مشکالت می توان به مسائل عمده و قوانین دست و پاگیر و مقررات حاکم بر این ایده ها و استارتاپ ها اشاره 
کرد، افزود: عدم آگاهی از این موارد طرح را با مشکل و نهایتاً شکست مواجه می کند. سپهوند گفت: سازمان های دولتی به عنوان تسهیل گر می توانند 
بر رشد استارت آپ ها تأثیرگذار باشد، نه اینکه صرفاً سرمایه تزریق کنند. همین که مسیر گرفتن مجوزها را آسان کنند و چالش هایی که صاحبان 

ایده در مقابل قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین تأمین اجتماعی و قوانین اداره کار و ... را برطرف کنند تأثیر خود را گذاشته اند.

متاسفانهباتوجهبهاینکه
همچناناینترنتهمراه
اولوایرانسلقطعاست

افرادیکهازخدمات
اینمجموعههااستفاده
میکنند،همچناندچار
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اشتغالپایدار
دانشجویان
درپرتوتوسعه
استارتآپهای

دانشگاهی

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی 
اصفهــان گفــت: امیدواریــم 
بتوانیم با همــکاری نهادهای 
صنفی و دســتگاه های دولتی، 
یک ظرفیت استارت آپی برای 
دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان 
ایجاد و در زمینه اشتغال پایدار 

برای دانشجویان کمک کنیم.
پیام نجفی با بیان اینکه حوزه 
فناوری اطالعات کشور ظرفیت 
اشتغالزایی بسیار باالیی دارد، 
اظهار کــرد: فعالیــت کاری و 
اشــتغالزایی در بخش هــای 
فنــاوری  حــوزه  مختلــف 
اطالعات کشــور به صورت بکر 
و دست نخورده باقی مانده است.

وی افــزود: از مزیت هــای 
اصلی بــرای توســعه این فضا 
و تســهیلگری بــرای فعاالن 
آن میــزان اشــتغالزایی زیاد 
بخش های این حــوزه و وجود 
نداشــتن آلودگی های زیست 
محیطی در روند کاری چرخه 
اســتارت آپی آن اســت با این 
وجود سرمایه گذاری برای آغاز 
کار یک بخش جدیــد در این 

زمینه گاها بسیار کم است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی 
اصفهان، رابطه استارت آپ ها با 
فضای کسب و کار امروزی دنیا 
را نزدیک و صمیمانه دانســت 
و تصریح کــرد: افزایش میزان 
دانش بنیان بودن کسب و کار ها 
در این حــوزه، تعداد رقیب ها و 
سختی رقابت را کاهش می دهد 
و بی شک دانشگاه ها می توانند 
با عمق بخشــیدن بستر فضای 
کاری اســتارت آپ ها، به ایجاد 
اشــتغال پایــدار در این حوزه 

کمک کنند.
نجفی اضافه کــرد: در صورتی 
که ایده های یک کســب و کار 
دانش محــور عمیق نباشــد، 
اشتغال ایجاد شده توسط این 
استارت آپ، پایدار نخواهد بود 
و فضای رقابتی و مشــارکتی، 
شرکت های نوپا و استارت آپ ها 
را از جایگاه اصلــی خود خارج 
خواهــد کــرد و دانشــگاه ها 
می توانند به عنوان یک بازوی 
 دانشــی در ایــن فضــا کمک

 کنند.
تشــکیل  داد:  ادامــه  وی 
شرکت های استارت آپی توسط 
دانشــجویان و دانشگاه ها یک 
اتفاق اشــتغالزای دانش محور 
اســت و بایــد در اولویت همه 
مراکز علمی همچون دانشگاه ها 

باشد.
آزاد  دانشــگاه  سرپرســت 
اســالمی اصفهان با بیان اینکه 
این دانشــگاه فعالیت در حوزه 
استارت آپی کشور را آغاز کرده 
و به دنبال بهره از بســتر های 
فناوری اطالعات در بخش های 
مختلف اســت، تصریــح کرد: 
ســعی می کنیم با تسهیلگری 
ســطح علمی، برنامه نویسی و 
نرم افزاری دانشجویان را برای 
ورود بــه فضای اســتارت آپی 
کشــور ارتقا دهیم و به همین 
دلیل با برخی از دســتگاه های 
دولتــی و انجمــن صنفــی 
 رایانــه ای مذاکراتــی را آغاز 

کرده ایم.

ایمنا
گــزارش
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اگرچه آمار دقیقی از میزان 
خســارت قطعی سراسری 
اینترنــت در ایــران هنوز 
منتشر نشــده و همچنان 
بســتر برقراری آن در تمام 
خطوط به طــور کامل مهیا 
نیست، اما بسیاری از مدیران 
کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها 
این روزها از خسارت باالی خود، آمار و ارقام 

متفاوتی ارائه می دهند.
مدیر یک شرکت اســتارت آپی فعال در 
حوزه گردشگری در این باره به ایسنا، می 
گوید: با توجه به اینکه ارتباط ما با برخی 
تامین کنندگان از طریق وب سرویس بود، 
متاسفانه مشــتریان خارجی ما در مدت 
قطعی یک هفته ای اینترنت نتوانستند از 

خدمات پشتیابی ما استفاده کنند.

هزینه۲0میلیونتومانیبرای
تبلیغاتپیامکی

اشــجع ادامه می دهد: قطعی سراسری 
اینترنت موجب افت مشــتریان ما شــد، 
همچنین تبلیغات زیرمجموعه های این 
شرکت به دلیل قطعی اینترنت متوقف شد، 
از سوی دیگر با توجه به اینکه دو دفتر این 
استارت آپ در اصفهان و تهران واقع است، با 
قطعی اینترنت، ارتباطات مداوم ما از دست 
رفت و ناچار به برگزاری جلسات به صورت 

غیرمجازی شدیم.

او البته می گوید: اگرچه اواخر هفته گذشته 
وزارت ارتباطات اعالم کــرد که اینترنت 
بخش های تجــاری و خدماتی را متصل 
کرده، اما به دلیل شفاف نبودن این فرایند 
در اصفهان، موفق به اتصال اینترنت نشدیم 
و همانند مردم عادی ابتدای هفته جاری 

دسترسی به اینترنت ما برقرار شد.
مدیر این اســتارت آپ با تاکیــد بر اینکه 
اکنون نیز به دلیل عــدم اتصال اینترنت 
خطوط، همچنان دچار ریزش مشــتری 
هستیم، تصریح می کند: میزان خسارت 
این استارت آپی گردشگری طی یک هفته 
قطعی اینترنت حدود ۲00 میلیون تومان 
برآورد شده است. او البته یادآور می شود: 
بعد از قطع سراســری اینترنت با هزینه 
کردن ۲0 میلیون تومان، از طریق پیامک 
به مشتریان خود اطالع رســانی کردیم 
تا برخی بتوانند از این مســیر به صورت 
مستقیم دسترسی به وب سایت شرکت 

مان داشته باشند.

افت۳0درصدیفروشباقطع
اینترنت

زمانی، مسئول بازاریابی یکی از استارت آپ 
هایی که در حوزه مشــاوره و برندینگ در 
بخش های مختلــف فعالیت می کند نیز 
به ایســنا، می گوید: تمام استارت آپ ها و 
فیری لنسرها و افرادی که دور کاری می 
کنند، به طور صد درصد از قطعی یک هفته 
ای اینترنت دچار خسارت شدند، چرا که 
برای انجام وظایف روزانه خود نیازمند نت 
هستند. او با بیان اینکه بسیاری از مشتریان 
ما از واتس آپ یا تلگرام استفاده می کنند 
چراکه فضای مجازی راحت ترین راه برای 
دسترســی، کنترل و نظردهی مشتریان 
است، می افزاید: مطابق برآوردهای صورت 
گرفته فروشگاه های مواد غذایی و رستوران 
های زیر مجموعه این استارت آپ طی هفته 
گذشته با افت ۳0 درصدی فروش مواجه 
شدند، چرا که ارتباطات آنها از طریق فضای 

مجازی با مشتریانشان قطع شد.

مشتریانی که از دست رفتند
او تاکید می کند: به دلیل قطعی اینترنت از 
حدود ۲۲ مشتری فعال، ۱۴ مشتری خود را 
در برخی حوزه های کاری، از دست دادیم، 
چرا که نتوانســتیم خدماتی به آنها ارائه 
کنیم که این موجب ضرر مالی باالیی شده 
اســت، همچنین از زمان قطعی اینترنت 
تاکنون نتوانسته ایم در حوزه آموزش برای 

مشتریان خود تامین محتوا کنیم.
این مشــاور حوزه کســب و کار مجازی، 
تصریح می کند: طی هفته گذشته تاکنون 
به دلیل محدودیت اینترنت در کشــور، 
بسیاری از منابع انســانی این استارت آپ 
بیکار شدند، چراکه شرکت عمال تعطیل 
شد، در حالیکه بدون کسب هیچ درآمدی 
ناچاریم تمام هزینه نیروی انسانی، اجاره، 
هزینه های از دست رفتن کسب و کارهایی 
که طرف قرارداد با ما بودند را پرداخت کنیم 
و این ضرر باالیی را به ما تحمیل کرده است.

به اعتقاد او، دسترســی نداشتن به ایمیل 
خطر بزرگی برای شــرکت های ایرانی و 
استارت آپ ها است و مگر این امکان وجود 
دارد ارتباط کاری شرکت ها با کل دنیا قطع 
شود، از ســوی دیگر مرورگرهای ایرانی 

پاسخگوی نیاز ما نیست.

خسارتمستقیم۹هزاریورویی
ذبیحی که مدیر یک شرکت استارت آپی در 
حوزه گردشگری خارجی است نیز گفت: 
متاسفانه طی هفته گذشته به دلیل قطع 
تماس های اینترنتی ســه تور مسافری و 
گردشگری ما جهت بی اطالع مسافران از 
فضای امن کشور کنسل شد و تقریبا حدود 
۹ هزار یورو ضرر مستقیم به ما تحمیل شد.

او اضافه کرد: در زمان قطعی یک هفته ای 
اینترنت در کشور، بسیاری از مسافرانی که 
داخل ایران بودند به دلیل عدم دسترسی به 
بستر نت، دچار سردرگمی شدند و حتی 
برخی به دنبال راهی برای بازگشت به کشور 

خود بودند که در این فضــا دچار چالش 
شدند، از سوی دیگر بسیاری از مسافران 
ما سفر خود به ایران را در تعطیالت سال نو 

میالدی کنسل کردند.
وی با بیان اینکه هنوز بعد از گذشت ۱۱ روز 
هنوز اینترنت در تمام بسترها به طور کامل 
متصل نشده اســت و این موجب از دست 
رفتن بسیاری از مشــتریان ما شده است، 
تصریح کرد: یکــی از موضوعات مهم در 
حوزه استارت آپ seo است که رتبه سایت 
را در جســتجوی گوگل تعیین می کند 
و اســتارت آپ ها برای این موضوع هزینه 
های باالیی می کنند تا در زمان جستجو، 
گردشگران از طریق فضای مجازی عکس 
ها و کلیپ هــای ایران را تماشــا کرده و 
جذب آن شوند. او همچنین افزود: به دلیل 
قطعی اینترنت ارتباط ما با راهنمایان تور و 
رانندگان قطع شد، چراکه ما برنامه های 

خود را برای آنها ایمیل می کردیم.
او در خصوص دسترســی شــرکت های 
خدماتی و تجاری از پنجشنبه هفته گذشته 
نیز، گفت: برای این منظــور فرم هایی را 
پر کرده و درخواست برقراری اینترنت را 
دادیم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دو روز 
پیش اینترنت این مجموعه همانند خانگی 
با سرعت محدود، متصل شد اما مشکلی که 
اکنون وجود دارد بســیاری از سایت های 
مربوط تبلیغات و به جذب گردشــگران 

همانند یوتیوب فیلتر است.

فروشکسبوکارهایاینترنتی
خانگیازدسترفت

سرپرست مرکز نوآوری و کسب و کارهای 
نوپا اتاق بازرگانی اصفهــان در خصوص 
وضعیت کسب و کارهای اینترنتی بعد از 
قطعی سراسری اینترنت به ایسنا، گفت: 
بعد از قطعی سراسری اینترنت، متاسفانه 
سایت بسیاری از کسب و کارهای مجازی تا 
سه روز نخست بسته بود، اما از اواخر هفته 
گذشته اعالم کردند که سایت آنها بر روز 
ســرورهای ایرانی و داخلی فعال است، با 
این وجود در همان چند روز نخست دچار 

ضرر شدند.
نوید ادریس با بیان اینکه بیشتر استارت آپ 
ها بر روی پلتفرم گوشــی تلفن همراه باز 
می شود، افزود: متاسفانه با توجه به اینکه 
همچنان اینترنت همراه اول و ایرانسل قطع 
است افرادی که از خدمات این مجموعه ها 
استفاده می کنند، همچنان دچار مشکل 
هستند. وی تصریح کرد: متاسفانه با قطعی 
اینترنت کل فــروش کســب و کارهای 
اینترنتی خانگی از دســت رفت و بعضا به 
صفر رســید. دبیر انجمن مدیران صنایع 
استان اصفهان ادامه داد: متاسفانه کسب 
و کارهای مجازی در شرایطی که با قطعی 
سراسری اینترنت مواجه هستند، ناچار به 
پرداخت هزینه های ماهیانه نیروهای خود 
بدون کسب هیچ درآمدی، هستند که این 
موجب شکست برخی فعالیت ها می شود.

روایتی از سردرگمی مشتریان تا خسارت کسب و کارهای مجازی؛   

قطعی اینترنت ؛ قحطی کسب وکار

تماماستارتآپها
وفیریلنسرهاو

افرادیکهدورکاری
میکنند،بهطورصد
درصدازقطعییک

هفتهایاینترنتدچار
خسارتشدند،چرا
کهبرایانجاموظایف

روزانهخودنیازمندنت
هستند

اگرچههفتهگذشــتهتصمیمقطعیسراسریاینترنتاز
سویشورایامنیتملیوبنابرمصلحتکشورگرفتهشدتا
اغتشاشگرانبرایاقداماتمخربخودجوالنپیدانکنند،
امادراینمیانبرخیاقشارجامعهکهکسبوکارشانوابسته
بهاینترنتبودباغافلگیریازاینناحیه،دچارآسیبشدند.

گفتهمیشودکهحدود۲00هزارفروشندهیابیشتردربستر
شبکههایاجتماعیکلکشورفعالیتدارندکهبهاعتقاد
جوانمردی،عضواتاقبازرگانیتهران،باتوجهبهافزایشقابل
توجهنفوذاینترنتدرفضایتجارتامروز،قطعیناگهانیآن

تجارتکشوررامتضررکرد.
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